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

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

1.1 
Działalność badawczo - 
rozwojowa jednostek 
naukowych

II kwartał 2016 r.

Warunkiem uruchomienia konkursu jest 
zatwierdzenie aneksu do Kontrakt 
Terytorialnego zawierającego listę 
projektów.

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych

62 598 855 euro

(267 291 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

1.2 Działalność badawczo - 
rozwojowa przedsiębiorstw marzec 2016 r.

Dla beneficjentów posiadających 
doświadczenie w prowadzeniu prac B+R

Projekty badawczo-rozwojowe 

30 000 000 euro

(128 097 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

1.2 Działalność badawczo - 
rozwojowa przedsiębiorstw III kwartał 2016 r Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego

20 000 000 euro

(85 398 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

1.2 Działalność badawczo - 
rozwojowa przedsiębiorstw II kwartał 2016 r.

Konkurs nieprofilowany tj. brak wymogu 
zgodności z RIS

Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i 
innowacyjnych

5 000 000 euro

(21 349 500 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

 2.1
E-usługi

Poddziałanie 2.1.1
E-usługi dla Mazowsza

II kwartał 2016 r. Zintegrowany system informacji kulturalnej

23 039 976 euro

(98 378 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

2.1
E-usługi

Poddziałanie 2.1.1
E-usługi dla Mazowsza

III kwartał 2016 r.
Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na 
uczelniach wyższych

9 498 261 euro

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

2.1
E-usługi

Poddziałanie 2.1.1
E-usługi dla Mazowsza

II kwartał 2016 r
Warunkiem uruchomienia konkursu jest 
przyjęcie planów działań dla subregionów 
objętych problemowymi OSI.

Nabór wniosków na projekty wskazane w Planie inwestycyjnym dla 
subregionów objętych OSI problemowymi 

Informatyzacja służby zdrowia

5 500 000 euro

(23 484 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

3.1
Poprawa rozwoju  MŚP na 
Mazowszu

Poddziałanie 3.1.1
Rozwój MŚP w ramach ZIT

II kwartał 2016 r.
Warunkiem ogłoszenia konkursów jest 
przyjęcie dokumentów programowych w 
zakresie ZIT.

Nabór wniosków na projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu 
nadania im nowych funkcji gospodarczych

5 000 000 euro

(21 350 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html



Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

3.1
Poprawa rozwoju  MŚP na 
Mazowszu

Poddziałanie 3.1.2
Rozwój MŚP

III kwartał 2016 r.
Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw - 
poprzez udzielanie bonów na doradztwo

10 000 000 euro

(42 699 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

3.1
Poprawa rozwoju  MŚP na 
Mazowszu

Poddziałanie 3.1.2
Rozwój MŚP

III kwartał 2016 r

Warunkiem uruchomienia konkursu jest 
wskazanie IOB uprawnionych do 
udzielania wsparcia w celu 
zagwarantowania właściwej jakości usług.

Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw (przez IOB - 
preinkubacja, inkubacja)

1 500 000 euro

(6 405 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

3.1
Poprawa rozwoju  MŚP na 
Mazowszu

Poddziałanie 3.1.2
Rozwój MŚP

III kwartał 2016 r
Warunkiem uruchomienia konkursu jest 
przyjęcie planów działań dla subregionów 
objętych problemowymi OSI.

Nabór wniosków na projekty wskazane w Planie inwestycyjnym dla 
subregionów objętych OSI problemowymi 

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu 
nadania im nowych funkcji gospodarczych

8 000 000 euro

(34 159 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

3.2
Internacjonalizacja MŚP

Poddziałanie 3.2.2
Modele biznesowe

IV kwartał 2016 r.
Konkurs jest przeznaczony dla 
pojedynczych przedsiębiorstw

Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów 
i usług 

10 000 000 euro

(42 699 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

3.2
Internacjonalizacja MŚP

Poddziałanie 3.2.2
Modele biznesowe

IV kwartał 2016 r.
Konkurs jest przeznaczony dla grup 
przedsiębiorców

Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów 
i usług 

6 869 840 euro

(29 334 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

3.3
Innowacje w MŚP III kwartał 2016 r.

Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub 
usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)

13 500 000 euro

(57 644 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

4.1
Odnawialne źródła energii 
(OZE)

IV kwartał 2016 r.
Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł 
odnawialnych (OZE)

10 000 000 euro

(42 699 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

4.1
Odnawialne źródła energii 
(OZE)

III kwartał 2016 r.
Budowa oraz modernizacja sieci energii elektrycznej 
umożliwiających przyłączanie jednostek OZE

5 656 089 euro

(24 151 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html



Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

4.2
Efektywność energetyczna IV kwartał 2016 r.

Nabór promujący lub ograniczony do 
projektów rewitalizacyjnych .

Wsparcie kompleksowej 
termomodernizacji tj. głębokiej 
modernizacji energetycznej, w tym z 
możliwością wymiany źródeł ciepła oraz 
możliwością zastosowania odnawialnych 
źródeł energii (jako element projektu).

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

4.2
Efektywność energetyczna IV kwartał 2016 r.

Warunkiem uruchomienia konkursu jest 
przyjęcie planów działań dla subregionów 
objętych problemowymi OSI.

Wsparcie kompleksowej 
termomodernizacji tj. głębokiej 
modernizacji energetycznej, w tym z 
możliwością wymiany źródeł ciepła oraz 
możliwością zastosowania odnawialnych 
źródeł energii (jako element projektu).

Nabór wniosków na projekty wskazane w Planie inwestycyjnym dla 
subregionów objętych OSI problemowymi 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

15 076 248 euro

(64 374 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

4.3
Redukcja emisji 
zanieczyszczeń powietrza 

Poddziałanie 4.3.1
Ograniczanie zanieczyszczeń 
powietrza i rozwój mobilości 
miejskiej

III kwartał 2016 r.

Nabór jest uzależniony od procesu 
zatwierdzania Planów Gospodarki 
Niskoemisyjnej.

Warunkiem uruchomienia konkursu jest 
przyjęcie planów działań dla subregionów 
objętych problemowymi OSI.

Nabór wniosków na projekty wskazane w Planie inwestycyjnym dla 
subregionów objętych OSI problemowymi 

Typy projektów:
1. Projekty kompleksowe, obejmujące:
 Centra przesiadkowe P+R,
 Ścieżki rowerowe,
 Autobusy niskoemisyjne,
 Inteligentne Systemy Transportu
 Oświetlenie uliczne

2. Projekty dotyczące ścieżek rowerowych
3. Projekty dotyczące centrów przesiadkowych P+R

50 675 492 euro

(216 379 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

4.3
Redukcja emisji 
zanieczyszczeń powietrza 

Poddziałanie 4.3.2
Mobilność miejska w ramach 
ZIT

marzec 2016 r.

Nabór jest uzależniony od procesu 
zatwierdzania Planów Gospodarki 
Niskoemisyjnej.

Warunkiem ogłoszenia konkursów jest 
przyjęcie dokumentów programowych w 
zakresie ZIT.

Nabór wniosków na projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych

Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w 
regionie

Konkurs przeznaczony na centra przesiadkowe P+R

15 000 000  euro

(64 049 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

4.3
Redukcja emisji 
zanieczyszczeń powietrza 

Poddziałanie 4.3.2
Mobilność miejska w ramach 
ZIT

luty 2016 r.

Nabór jest uzależniony od procesu 
zatwierdzania Planów Gospodarki 
Niskoemisyjnej.

Warunkiem ogłoszenia konkursów jest 
przyjęcie dokumentów programowych w 
zakresie ZIT.

Nabór wniosków na projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych

Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w 
regionie

Konkurs przeznaczony na ścieżki rowerowe

43 848 065 euro

(187 226 853 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html



Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

4.2 Efektywność energetyczna - 
typ projektu: 
Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej 
Regionalnego
30.11.2015

od 31.12.2015 do 
01.02.2016

a)     JST, ich związki i stowarzyszenia;
b)    jednostki organizacyjne JST 
posiadające osobowość prawną;
c)     jednostki sektora finansów 
publicznych posiadające osobowość 
prawną;
d)    instytucje kultury;
e)     uczelnie/szkoły wyższe;
f)     kościoły i związki wyznaniowe oraz 
osoby prawne kościołów i związków 
wyznaniowych;
g)    organizacje pozarządowe;
h)     PGL Lasy Państwowe i jego 
jednostki organizacyjne;

W ramach działania wspierane będą inwestycje z zakresu poprawy 
efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w 
szczególności promując jej kompleksowy wymiar tj. głęboką 
modernizację energetyczną, w tym z możliwością wymiany źródeł 
ciepła oraz możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii 
(jako element projektu). W ramach modernizacji energetycznej 
wsparcie będzie skierowane na bardzo szeroki zakres prac, w tym 
m.in:
ocieplenie obiektu: przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian 
zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów wymiana okien, drzwi 
zewnętrznych;
wymiana oświetlenia na energooszczędne;
przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą
źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne lub 
podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej);
instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z 
zastosowaniem OZE;
budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji wraz z 
rekuperacją;
zastosowanie automatyki pogodowej;
zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;
instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody 
użytkowej;
instalacja zaworów podpionowych i termostatów.

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu 14 000 000 euro (56 168 000 
zł)

http://www.funduszedlamazow
sza.eu/nabory-wnioskow/4-2-
efektywnosc-energetyczna-typ-
projektu-termomodernizacja-
budynkow-uzytecznosci-
publicznej-regionalnego.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

5.1
Dostosowanie do zmian klimatu II kwartał 2016 r.

Nabór na projekty z zakresu naturalnej 
retencji leśnej.

Rozwój kompleksowych systemów małej retencji zgodnie z 
Programem Małej Retencji dla Województwa Mazowieckiego

1 350 000 euro

(5 764 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

5.1
Dostosowanie do zmian klimatu III kwartał 2016 r.

Inwestycje mające na celu ochronę 
obszarów szczególnego zagrożenia 
powodzią - zgodnie z mapami ryzyka 
powodziowego.

Zabezpieczenie spływu wód wezbraniowych 

10 000 000 euro

(42 699 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

5.1
Dostosowanie do zmian klimatu luty 2016 r. Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych

1 475 000 euro

(6 298 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

5.2
Gospodarka odpadami IV kwartał 2016 r.

Nabór jest uzależniony od aktualizacji 
Wojewódzkiego Planu Gospodarki 
Odpadami

Rozbudowa i modernizacja regionalnych instalacji przetwarzania 
odpadów komunalnych (RIPOK) oraz instalacji zastępczych w celu 
spełnienia przez nie standardów RIPOK

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html



Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

5.2
Gospodarka odpadami marzec 2016 r.

Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów 
komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i 
modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK).

2 500 000 euro

(10 675 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

5.3
Dziedzictwo kulturowe marzec 2016 r.

Konkursu z preferencją dla projektów 
wskazanych w planach inwestycyjnym dla 
subregionów objętych OSI problemowymi

Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę 
obiektów zabytkowych 

9 766 943 euro

(41 704 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

5.3
Dziedzictwo kulturowe IV kwartał 2016 r.

Nabór preferujący lub ograniczony do 
projektów rewitalizacyjnych .

Warunkiem uruchomienia konkursu jest 
powstanie programów rewitalizacji.

Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę 
obiektów zabytkowych

8 929 585 euro

(38 128 000zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

5.3
Dziedzictwo kulturowe marzec 2016 r.

Konkursu z preferencją dla projektów 
wskazanych w planach inwestycyjnym dla 
subregionów objętych OSI problemowymi.

Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i 
efektywne wykorzystanie

8 092 227 euro

(34 553 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

5.4
Ochrona bioróżnorodności marzec 2016 r. Opracowanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo

200 000 euro

(854 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

Działanie 6.2
Rewitalizacja obszarów 
zmarginalizowanych

IV kwartał 2016 r.

Nabór ograniczony do projektów 
rewitalizacyjnych .

Warunkiem uruchomienia konkursu jest 
powstanie programów rewitalizacji

Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w 
celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczego

11 509 527 euro

(49 145 000zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

6.2
Rewitalizacja obszarów 
zmarginalizowanych

III kwartał 2016 r.

Nabór ograniczony do projektów 
rewitalizacyjnych9.

Warunkiem uruchomienia konkursu jest:
 powstanie programów rewitalizacji
 przyjęcie planów działań dla 
subregionów objętych problemowymi OSI

Nabór wniosków na projekty wskazane w Planie inwestycyjnym dla 
subregionów objętych OSI problemowymi 

Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w 
celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej

15 000 000 euro

(64 049 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

7.1
Infrastruktura drogowa II kwartał 2016 r.

Warunkiem uruchomienia konkursu jest 
przyjęcie planów działań dla subregionów 
objętych problemowymi OSI.

Nabór wniosków na projekty wskazane w Planie inwestycyjnym dla 
subregionów objętych OSI problemowymi 

Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych w ramach 
planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, 
spełniających warunki zapisane w UP

34 800 000 euro

(148 593 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html



Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

 8.2 Aktywizacja zawodowa 
osób poszukujące pracy bierne 
zawodowo
w trybie konkursowym

od 31.12.2015 do 
18.01.2016

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą 
się wszystkie podmioty – z wyłączeniem 
podmiotów podlegających wykluczeniu z 
ubiegania się o dofinansowanie na 
podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsparcia indywidualnej 
i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób w wieku 30 
lat i więcej, biernych zawodowo, należących do grup 
defaworyzowanych, poprzez:
1. Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i 
pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (w tym pośrednictwo pracy 
i/lub poradnictwo zawodowe);
Obejmowało ono będzie przeprowadzenie analizy sytuacji 
zawodowej uczestnika projektu oraz zaplanowanie jego ścieżki 
kariery w formie Indywidualnego Planu Działań (IPD). W IPD 
zostanie określony rodzaj i zakres narzędzi niezbędnych
do reaktywacji zawodowej osób objętych wsparciem. Planowane jest 
zastosowanie badań psychologicznych w szczególności w 
przypadkach zaplanowania kariery zawodowej w obszarze usług 
opiekuńczych. Efektem ww. wsparcia będzie skierowanie uczestnika 
projektu do zatrudnienia lub zdefiniowanie kolejnych kroków, 
prowadzących do jego podjęcia. Niniejszym typem operacji będą 
objęci wszyscy uczestnicy interwencji.
2. Podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze 
dopasowanie do potrzeb rynku pracy;
Będą one polegały na przeszkoleniu osób pozostających bez 
zatrudnienia i uzyskaniu przez nich nowych kwalifikacji 
zapewniających zwiększenie szans na reaktywację zawodową. [1]
3. Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego;
Będzie polegała na organizowaniu płatnych staży zawodowych u 
pracodawców na konkretnych stanowiskach pracy, według programu 
zgodnego z wymaganymi kwalifikacjami oraz potrzebami 
pracodawców. Przewiduje się zaangażowanie pracodawców w 
sporządzanie programów staży. Przedmiotowe wsparcie kierowane 
w szczególności do osób powyżej 50 roku życia oraz osób o niskich 
kwalifikacjach.

Kwota dofinansowania w ramach konkursu 
przeliczona kursem EBC wynoszącym 4,2631 
wynosi 21 059 714,00 PLN.

http://www.funduszedlamazow
sza.eu/nabory-wnioskow/8-2-
aktywizacja-zawodowa-osob-
nieaktywnych-zawodowo.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

8.3
Ułatwianie powrotu do 
aktywności zawodowej osób 
sprawujących opiekę nad 
dziećmi do lat 3

Poddziałanie 8.3.1
Ułatwianie powrotu do 
aktywności zawodowej

III kwartał 2016 r. Ogłosi WUP

Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie:
- żłobków
- klubów dziecięcych
- zatrudnienie dziennego opiekuna
- zatrudnienie niani.

4 120 000 euro

(17 592 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

8.3
Ułatwianie powrotu do 
aktywności zawodowej osób 
sprawujących opiekę nad 
dziećmi do lat 3

Poddziałanie 8.3.2
Ułatwianie powrotu do 
aktywności zawodowej w 
ramach ZIT

III kwartał 2016 r.

Ogłosi WUP

Warunkiem ogłoszenia konkursu jest 
przyjęcie dokumentów programowych w 
zakresie ZIT.

Nabór wniosków na projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych

Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie:
- żłobków
- klubów dziecięcych
- zatrudnienie dziennego opiekuna

4 260 000 euro 

(18 190 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html



Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

9.1
Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób wykluczonych i 
przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu

II kwartał 2016 r.

 Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób oddalonych od 
rynku pracy w ramach współpracy międzysektorowej,
 Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z 
niepełnosprawnością,

8 200 000 euro

(35 013 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

9.1
Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób wykluczonych i 
przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu

II kwartał 2016 r.
Aktywna integracja dla włączenia społecznego realizowana przez 
jednostki organizacyjne pomocy społecznej (OPS)

7 405 432 euro

(31 620 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

9.2 Usługi społeczne i usługi 
opieki zdrowotnej
Poddziałanie 9.2.1
Zwiększenie dostępności usług 
społecznych
w trybie konkursowym

od 30.12.2015 do 
20.01.2016

Beneficjentami będą mogły być wszystkie 
podmioty – z wyłączeniem osób 
fizycznych (nie dotyczy osób 
prowadzących działalność gospodarczą 
lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych):
- JST, ich jednostki organizacyjne, związki 
i stowarzyszenia, podmioty, którym 
zlecono realizację zadań publicznych;
 jopis, podmioty aktywnie zaangażowane 
w integrację społeczną, wsparcie rodziny;
- środowiskowe domy samopomocy;
- PES, organizacje pozarządowe oraz inne 
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie;
- partnerstwa wymienionych podmiotów, 
partnerstwa lokalne, LGD.

Pomoc dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją obejmująca 
wsparcie systemu pieczy zastępczej [1] mające na celu wzmocnienie 
działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży w celu 
zapobiegania pogłębianiu dysfunkcji i marginalizacji, w tym:

rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup 
szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne:
a) tworzenie i rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i 
młodzieży, w tym świetlic środowiskowych, klubów, ognisk 
wychowawczych i placówek specjalistycznych;

b) realizacja zajęć rozwijających co najmniej dwie z ośmiu 
kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie 

Kwota dofinansowania w ramach konkursu 
przeliczona kursem EBC z dnia 29.10.2015 
wynoszącym 4,2699 to 7 445 638,13 PLN

http://www.funduszedlamazow
sza.eu/nabory-wnioskow/9-2-
uslugi-spoleczne-i-uslugi-
opieki-zdrowotnej-9-2-1-
zwiekszenie-dostepnosci-
uslug-spolecznych.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

9.2
Usługi społeczne i usługi opieki 
zdrowotnej

Poddziałanie 9.2.1
Zwiększenie dostępności usług 
społecznych

marzec 2016 r.
Rozwój środowiskowych usług społecznych na rzecz aktywnej 
integracji  szczególnie na rzecz osób niesamodzielnych i starszych

4 000 000 euro

(17 080 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

9.2
Usługi społeczne i usługi opieki 
zdrowotnej

Poddziałanie 9.2.1
Zwiększenie dostępności usług 
społecznych

IV kwartał 2016 r.
Programy deinstytucjonalizacji usług społecznych świadczonych 
przez instytucje pomocy i aktywnej integracji

3 000 000 euro

(12 810 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

9.2
Usługi społeczne i usługi opieki 
zdrowotnej

Poddziałanie 9.2.1
Zwiększenie dostępności usług 
społecznych

III kwartał 2016 r. Programy deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży

1 500 000 euro

(6 405 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html



Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

9.3
Rozwój ekonomii społecznej luty 2016 r

 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób 
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
 Świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej

3 714 240 euro

(15 859 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

10.1
Kształcenie i rozwój dzieci i 
młodzieży

Poddziałanie 10.1.2
Edukacja ogólna w ramach ZIT

luty 2016 r.
Warunkiem ogłoszenia konkursów jest 
przyjęcie dokumentów programowych w 
zakresie ZIT.

Nabór wniosków na projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych

Wsparcie kształcenia ogólnego

2 800 000 euro

(11 956 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

10.2
Upowszechnianie kompetencji 
kluczowych wśród osób 
dorosłych

luty 2016 r. Podnoszenie kompetencji kluczowych osób dorosłych

4 338 189 euro

(18 524 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

10.3
Doskonalenie zawodowe

Poddziałanie 10.3.1
Doskonalenie zawodowe 
uczniów

III kwartał 2016 r.
Prowadzenie doradztwa zawodowego (w szkołach gimnazjalnych i 
zawodowych) i rozwój współpracy z rynkiem pracy

1 285 714 euro

(5 490 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

10.3
Doskonalenie zawodowe

Poddziałanie 10.3.1
Doskonalenie zawodowe 
uczniów

IV kwartał 2016 r.

 Rozwój współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-
gospodarczym, w tym realizacja staży i praktyk
 Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego

10 000 000 euro

(42 699 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

10.3
Doskonalenie zawodowe

Poddziałanie 10.3.1
Doskonalenie zawodowe 
uczniów

III kwartał 2016 r.
Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej 
nauki zawodu

360 000 euro

(1 537 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

10.3
Doskonalenie zawodowe

Poddziałanie 10.3.3
Doradztwo edukacyjno - 
zawodowe w ramach ZIT

II kwartał 2016 r
Warunkiem ogłoszenia konkursów jest 
przyjęcie dokumentów programowych w 
zakresie ZIT.

Nabór wniosków na projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych

Prowadzenie doradztwa zawodowego (w szkołach gimnazjalnych i 
zawodowych) i rozwój współpracy z rynkiem pracy

1 000 000 euro

(4 270 000 zł)

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html



Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

10.3. Doskonalenie zawodowe 
Poddziałanie 10.3.1 
Doskonalenie zawodowe 
uczniów (modernizacja)

od 28.12.2015 do 
18.01.2016

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą 
się wszystkie podmioty – z wyłączeniem 
osób fizycznych (nie dotyczy osób 
prowadzących działalność gospodarczą 
lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych).

1. Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji 
zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu 
oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, uczniów lub słuchaczy 
szkół gimnazjalnych (wyłącznie w zakresie doradztwa edukacyjno-
zawodowego) i ponadgimnazjalnych, szkół lub placówek systemu 
oświaty prowadzących kształcenie ogólne

2. Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe* (tj. centrów kształcenia 
zawodowego i ustawicznego i/lub jednostek systemu oświaty 
realizujących zadania** ckziu) warunków odzwierciedlających 
naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów – 
wyłącznie jako element projektu

3. Rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-
gospodarczym

Kwota dofinansowania w ramach konkursu 
przeliczona kursem EBC z dnia 29.10.2015 r. 
wynoszącym 4,2699 wynosi 23 057 460,00 PLN

http://www.funduszedlamazow
sza.eu/nabory-wnioskow/10-3-
doskonalenie-zawodowe-
poddzialanie-10-3-1-
doskonalenie-zawodowe-
uczniow-modernizacja.html

Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój

1.1 Projekty B+R 
przedsiębiorstw / 1.1.2 Prace 
B+R związane z wytworzeniem 
instalacji 
pilotażowej/demonstracyjnej

 od 07.01.2016 do 
29.02.2016

O dofinansowanie w ramach konkursu 
mogą ubiegać podmioty spełniające 
kryteria mikro-, małego lub średniego 
przedsiębiorcy oraz duże przedsiębiorstwa 
(niespełniające kryteriów mikro-, małego 
lub średniego przedsiębiorstwa).

W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 dofinansowanie 
udzielane jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie 
prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji 
demonstracyjnej.

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/11-projekty-br-
przedsiebiorstw-112-prace-br-
zwiazane-z-wytworzeniem-
instalacji-
pilotazowejdemonstracyjnej/

Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój

1.2 Sektorowe programy B+R
od 01.02.2016 do 
01.03.2016

przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo
konsorcja przedsiębiorstw (składające się 
wyłącznie z przedsiębiorców)

dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które 
obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe 
albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 
rozporządzenia 651/2014 (projekt, w którym nie przewidziano 
eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie 
projektów wynosi: 120 000 000 PLN

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/12-sektorowe-
programy-br-2/

Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój

 2.3.1 Proinnowacyjne usługi 
IOB dla MŚP 

od 18.01.2016 do 
18.03.2016

Z działania mogą skorzystać – mikro, mali 
i średni przedsiębiorcy.

Mikro, mały i średni przedsiębiorca będzie mógł uzyskać 
dofinansowanie na realizację proinnowacyjnych usług tj.: 
a) usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art.2 pkt 94 
rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oznaczające doradztwo, pomoc 
i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony 
wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, 
korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone,
b) usług wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 
rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oznaczające udostępnienie 
przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, 
badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację 
jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów 
procesów i usług, 
wspierających MSP w procesie wdrożenia innowacji produktowych 
lub procesowych o charakterze technologicznym, realizowanych w 
obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji – KIS.

Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
Kwota przeznaczona na dofinansowanie 
projektów: 1) zlokalizowanych w województwie 
mazowieckim wynosi 3 045 000,00 zł 2) 
zlokalizowanych w województwie innym niż 
mazowieckie wynosi 28 255 000,00zł.

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/23-
proinnowacyjne-uslugi-dla-
przedsiebiorstw-231-
proinnowacyjne-uslugi-iob-dla-
msp/



Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój

2.3.4 Ochrona własności 
przemysłowej

22 października 2015 r.
- 31 marca 2016 r.

Z działania mogą skorzystać – mikro, mali 
i średni przedsiębiorcy.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

- uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, 
praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory 
przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu 
komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi 
doradczej

albo

- realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy 
wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli 
podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy 
unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo 
prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia 
wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo 
prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie 
projektów: 1) zlokalizowanych w województwie 
mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł

Do 50% kosztów kwalifikowalnych projektu 

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/23-
proinnowacyjne-uslugi-dla-
przedsiebiorstw-234-ochrona-
wlasnosci-przemyslowej/

Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój

3.1.5 Wsparcie MŚP w 
dostępie do rynku kapitałowego- 
4 Stock

12 stycznia 2016 r.
- 31 marca 2016 r.

Z działania mogą skorzystać – mikro, mali 
i średni przedsiębiorcy.

Dofinansowanie przeznaczone jest na przygotowanie niezbędnej 
dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na 
rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki 
regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na 
rynku Catalyst. 

W ramach konkursu Beneficjent otrzymuje dofinansowanie na zakup 
usług doradczych

Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
Kwota przeznaczona na dofinansowanie 
projektów:  zlokalizowanych w województwie 
mazowieckim wynosi 994 600,00 zł,  
zlokalizowanych w województwie innym niż 
mazowieckie wynosi 9 005 400,00 zł.

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/31-
finansowanie-innowacyjnej-
dzialalnosci-msp-z-
wykorzystaniem-kapitalu-
podwyzszonego-ryzyka-315-
wsparcie-msp-w-dostepie-do-
rynku-kapitalowego-4-stock/

Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój

3.2.2 Kredyt na innowacje
technologiczne 07.12.2015 20.01.2016

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność gospodarczą na 
terenie Polski

Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji 
technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-
rozwojowych.

Orientacyjna kwota przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
w ramach konkurs 303 mln PLN 

https://www.funduszeeuropejs
kie.gov.pl/nabory/32-wsparcie-
wdrozen-wynikow-prac-br-322-
kredyt-na-innowacje-
technologiczne/

Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój

4.1.1 Strategiczne programy
badawcze dla gospodarki

I- II kwartał 2016 r. 
Z działania mogą skorzystać – mikro, mali 
i średni przedsiębiorcy.

Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 
rozwojowych o tematyce określonej w programie strategicznym 
realizowane przez
konsorcja z udziałem przedsiębiorców, w których liderem będzie 
przedsiębiorca.

120 mln PLN 
http://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/poir/poddzialanie-
411/

Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój

 4.2 Rozwój nowoczesnej
infrastruktury badawczej 
sektora nauki

od 1.10.2015 do 
31.03.2016

jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 
ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 
zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 
2014 r. poz. 1620, t.j., ze zm.);
konsorcja jednostek naukowych;
uczelnia;
konsorcja uczelni;
konsorcja jednostek naukowych i 
przedsiębiorstw;
konsorcja uczelni (w tym spółek celowych 
uczelni) i przedsiębiorstw.

Celem działania 4.2 jest wsparcie wybranych projektów dużej, 
strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze 
ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej 
Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDiB), aktualną 
najpóźniej na dzień przed ogłoszeniem Konkursu oraz zapewnienie 
skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i 
innych zainteresowanych podmiotów. Warunkiem uzyskania 
wsparcia będzie przedstawienie w szczególności: agendy badawczej, 
która wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację oraz planu 
dotyczącego wykorzystania infrastruktury B+R po zakończeniu 
projektu i planu pokrywania kosztów utrzymania infrastruktury.

Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczonych na 
dofinansowanie projektów wyłonionych w 
ogłaszanym konkursie wynosi 804 000 000,00 zł 
(słownie: osiemset cztery miliony 00/100 zł), w 
tym: 1) 52 260 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 
dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy 
00/100 zł) w ramach alokacji kategorii regionów 
lepiej rozwiniętych; 

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/42-rozwoj-
nowoczesnej-infrastruktury-
badawczej-sektora-nauki/



Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

2.1 Równość szans mężczyzn i 
kobiet we wszystkich 
dziedzinach, w tym w dostępie 
do zatrudnienia, rozwoju 
kariery, godzenia życia 
zawodowego i prywatnego

 od 25.01.2016 do 
05.02.2016

instytucje szkoleniowe
organizacje pozarządowe
podmioty ekonomii społecznej
partnerzy społeczni, zgodnie z definicją 
przyjętą w PO WER
instytucje publiczne
ogólnopolskie stowarzyszenia i związki 
jednostek samorządu terytorialnego
federacje lub związki organizacji 
pozarządowych i podmiotów ekonomii 
społecznej
jednostki naukowe, w tym instytuty 
badawcze

Konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/16 ma na celu 
podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu 
gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych 
odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
z gmin, na terenie których mieszka 5 tys. i więcej ludności.

Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
8 380 000 zł

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/21-rownosc-
szans-mezczyzn-i-kobiet-we-
wszystkich-dziedzinach-w-tym-
w-dostepie-do-zatrudnienia-
rozwoju-kariery-godzenia-zycia-
zawodowego-i-prywatnego/

Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

2.2 Wsparcie na rzecz 
zarządzania strategicznego 
przedsiębiorstw oraz budowy 
przewagi konkurencyjnej na 
rynku, typ projektu 1

od 22.01.2016 do 
29.02.2016

organizacje pracodawców, organizacje 
związkowe lub organizacje samorządu 
gospodarczego rzemiosła

a) realizację przez partnerów społecznych działań mających na celu 
opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP (z uwzględnieniem 
pracowników w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy – o ile dotyczy), 
którzy nie posiadają planu lub strategii rozwoju,
b) analizę faktycznej dostępności usług rozwojowych w ramach 
regionalnych programów operacyjnych dla MMSP i - o ile dotyczy - 
podejmowanie działań interwencyjnych,
c) upowszechnianie wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych 
potrzebach lub barierach rozwojowych, które wykraczają poza 
bezpośredni zakres wsparcia w rejestrze usług rozwojowych (RUR) 
działającym pod adresem www.inwestycjawkadry.pl i podejmowanie 
działań wdrożeniowych lub interwencji koniecznych do ich 
zaspokojenia (mainstreaming potrzeb rozwojowych)

Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
40 000 000,00 zł

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/22-wsparcie-
na-rzecz-zarzadzania-
strategicznego-przedsiebiorstw-
oraz-budowy-przewagi-
konkurencyjnej-na-rynku-typ-
projektu-1/

Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

2.2 Wsparcie na rzecz 
zarządzania strategicznego 
przedsiębiorstw oraz budowy 
przewagi konkurencyjnej na 
rynku, tryb projektu 2

od 01.02.2016 do 
15.03.2016

podmioty działające na rzecz zatrudnienia, 
rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału 
adaptacyjnego przedsiębiorców, podmioty 
działające na rzecz rozwoju 
gospodarczego, reprezentatywne 
organizacje pracodawców i 
pracowników,organizacje pracodawców, 
organizacje samorządu gospodarczego, 
organizacje związkowe, przedsiębiorcy.

Dofinansowanie można uzyskać na projekty obejmujące realizację 
działań szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych 
skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się 
o zamówienia publiczne na terenie Polski.Każdy projekt składany w 
ramach konkursu musi uwzględniać, co najmniej działania:
a) identyfikacja i rekrutacja potencjalnych odbiorców wsparcia,
b) przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych i 
doradczych z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w 
Polsce skierowanych do przedsiębiorców sektora MMSP (i ich 
pracowników), zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia 
publiczne na terenie Polski. (Ścieżka I),
c) zorganizowanie i przeprowadzenie działań doradczych (bez 
komponentu szkoleniowego) z zakresu ubiegania się o zamówienia 
publiczne w Polsce skierowanych do przedsiębiorców sektora MMSP 
(i ich pracowników), zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia 
publiczne na terenie Polski. (Ścieżka II).

Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
10 mln PLN

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/22-wsparcie-
na-rzecz-zarzadzania-
strategicznego-przedsiebiorstw-
oraz-budowy-przewagi-
konkurencyjnej-na-rynku-tryb-
projektu-2/

Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

2.5 Skuteczna pomoc 
społeczna

od 01.02.2016 do 
12.12.2016

Wnioskodawcą może być publiczna lub 
niepubliczna uczelnia posiadająca co 
najmniej 2 letnie doświadczenie w 
zakresie realizacji uzupełniających 
studiów magisterskich na kierunku praca 
socjalna (tj. zrealizowała min. jedną 
edycję uzupełniających studiów 
magisterskich na kierunku praca 
socjalna).

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów mających na 
celu przeprowadzenie działań edukacyjnych w formie studiów 
drugiego stopnia na kierunku praca socjalna na rzecz kluczowych 
pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, zatrudnionych 
na stanowisku aspiranta pracy socjalnej.

Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
620 000 zł

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/25-skuteczna-
pomoc-spoleczna-3/



Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

2.14 Rozwój narzędzi dla 
uczenia się przez całe życie

od 25.01.2016 do 
01.02.2016

podmiot publiczny lub niepubliczny 
posiadający doświadczenie w tworzeniu 
szkolnych programów nauczania dla 
zawodów i/lub programów kursów 
zawodowych pozwalających na uzyskanie 
formalnych kwalifikacji

opracowanie, we współpracy z co najmniej jednym podmiotem z 
otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu 
oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, modelowych 
programów nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych 
zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
Alokacja na konkurs wynosi 2 553 000 zł.

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/214-rozwoj-
narzedzi-dla-uczenia-sie-przez-
cale-zycie-1/

Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

2.16 Usprawnienie procesu 
stanowienia prawa

od 19.01.2016 do 
29.02.2016

urzędy (jednostki budżetowe) obsługujące 
organ administracji rządowej uprawniony 
do prowadzenia konsultacji publicznych 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie przeprowadzenia pogłębionych 
konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych, 
wpisanych do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów,

Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
7 875 000,00

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/216-
usprawnienie-procesu-
stanowienia-prawa/

Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

2.18 Wysokiej jakości usługi 
administracyjne,

data naboru wniosków 
od 01.02.2016 do 
29.02.2016

jednostka samorządu terytorialnego;
związek jednostek samorządu 
terytorialnego;  
stowarzyszenie jednostek samorządu 
terytorialnego;
organizacja pozarządowa;
szkoła wyższa lub jej organ założycielski;
jednostka naukowa;
instytucja szkoleniowa.

wsparcie projektów obejmujących wdrażanie w administracji 
publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania 
usługami dziedzinowymi w następujących obszarach, istotnych dla 
prowadzenia działalności gospodarczej:

a) podatki i opłaty lokalne,
b) zarządzanie nieruchomościami, w szczególności w zakresie 
gospodarowania lokalami użytkowanymi

Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
Alokacja przewidziana na konkurs wynosi 58 557 
800 złotych i stanowi środki pochodzące z 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze 
współfinansowania krajowego. W ramach 
alokacji na konkurs wyodrębnia się rezerwę 
finansową w wysokości 3 000 000 złotych 
(słownie: trzy miliony złotych) z przeznaczeniem 
na ewentualne protesty Wnioskodawców.

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/218-wysokiej-
jakosci-uslugi-administracyjne/

Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

 4.3 Współpraca
ponadnarodowa

 1 kwietnia 2016 r. do 8 
kwietnia 2016 r.

Rozszerzenie standardowych projektów
(realizowanych również w ramach
regionalnych programów operacyjnych)
o komponent ponadnarodowy.

Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów:
10 000 000,00 PLN

Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

 4.3 Współpraca
ponadnarodowa

Lipiec 2016

Rozszerzenie standardowych projektów
(realizowanych również w ramach
regionalnych programów operacyjnych)
o komponent ponadnarodowy.

Wymagany wkład własny beneficjenta w 
wysokości 3%
Orientacyjna kwota przeznaczona na
dofinansowanie projektów w ramach konkursu – 
kwota dofinansowania publicznego 20 000 000, 
00 

https://www.cpe.gov.pl/147,har
monogram-naboru-wnioskow

Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

 4.3 Współpraca
ponadnarodowa

Grudzień 2016 Projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza 
Common Framework. 

Wymagany wkład
własny beneficjenta
w wysokości 3%
Orientacyjna kwota przeznaczona na
dofinansowanie projektów w ramach konkursu – 
kwota dofinansowania publicznego 20 876 120

https://www.cpe.gov.pl/147,har
monogram-naboru-wnioskow

Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

5.3 Wysoka jakość kształcenia 
na kierunkach medycznych

 07.12.2015 05.02.2016

W ramach konkursu o dofinansowanie 
realizacji projektu mogą ubiegać się: 
szkoły wyższe publiczne bądź 
niepubliczne, kształcące na kierunku 
pielęgniarstwo i/lub położnictwo, których 
jednostki spełniają w dniu złożenia 
wniosku o dofinansowanie projektu 
warunki, jakie muszą spełniać jednostki 
organizacyjne uczelni, aby prowadzić 
studia na kierunku pielęgniarstwo i/lub 
położnictwo na poziomie licencjata – 
zgodnie z wymogami określonymi w 
ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o 
zawodach pielęgniarki i położnej oraz 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty 
przewidujące przygotowanie programu rozwojowego, podnoszącego 
jakość kształcenia danej uczelni, która przełoży się na zwiększenie 
zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i/lub 
położnictwo.

Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
Alokacja na konkurs wynosi 90 000 000,00 PLN

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/53-wysoka-
jakosc-ksztalcenia-na-
kierunkach-medycznych-1/



Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa

2.1 Wysoka dostępność i 
jakość e-usług publicznych

01.12.2015 29.02.2016

 jednostki administracji rządowej, 
– podmioty podległe jednostkom 
administracji rządowej lub przez nie 
nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów 
wskazanych niżej jako potencjalni 
partnerzy), 
– sądy i jednostki prokuratury, 

Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C);
Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) 
niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych.

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% 
kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 
84,63% stanowią środki UE (EFRR) a 15,37% to 
współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

https://www.funduszeeuropejs
kie.gov.pl/nabory/21-wysoka-
dostepnosc-i-jakosc-e-uslug-
publicznych-1/

Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa

2.2 Cyfryzacja procesów back-
office w administracji rządowej 

IV kwartał 2015 r. 

jednostki administracji rządowej,
podmioty podległe jednostkom 
administracji rządowej lub przez nie 
nadzorowane,
partnerstwa tworzone pomiędzy 
wskazanymi powyżej wnioskodawcami

Dzięki projektom realizowanym w ramach działania instytucje 
publiczne uzyskają dofinansowanie na cyfryzację procesów 
niezbędnych do ich prawidłowego i sprawnego funkcjonowania.
Przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami,
Wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i 
wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w 
skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również 
modernizacji istniejącego rozwiązania IT),
Działania edukacyjne i szkoleniowe, niezbędne do zapewnienia 
funkcjonowania rozwiązań IT.

Orientacyjna kwota przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu   236000000

https://mac.gov.pl/polska-
cyfrowa-po-pc#cel1

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/media/1332/Harmono
gram_naboru_wnioskow_POP
C_w_2015r.pdf

Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa

2.3.1 Cyfrowe udostępnienie 
informacji sektora publicznego 
(ISP) ze źródeł 
administracyjnych i zasobów 
nauki (typ II projektu: cyfrowe 
udostępnienie zasobów nauki)

od 30.09.2015 do 
29.02.2016

centralne jednostki administracji 
rządowej/organy administracji rządowej,
jednostki podległe lub nadzorowane przez 
centralne jednostki administracji rządowej 
(z wyłączeniem jednostek administracji 
niezespolonej),
jednostki naukowe w znaczeniu 
określonym przez ustawę z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 
nauki,
uczelnie w znaczeniu określonym przez 
ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym,
urzędy wojewódzkie, o ile występują w 
partnerstwie z podmiotami, wśród których 
są inne urzędy wojewódzkie.

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektów:

Typ II: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki

Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
Kwota środków z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) przeznaczonych 
na dofinansowanie projektów wynosi 99 863 400 
zł oraz 18 136 600 zł współfinansowania 
krajowego z budżetu państwa.

https://www.funduszeeuropejs
kie.gov.pl/nabory/23-cyfrowa-
dostepnosc-i-uzytecznosc-
informacji-sektora-publicznego-
231-cyfrowe-udostepnienie-
informacji-sektora-publicznego-
isp-ze-zrodel-
administracyjnych-i-zasobow-
nauki-typ-ii-projektu-cyfrowe-
udostepnienie-zasobow-nauki/

Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa

2.3.2 Cyfrowe udostępnienie 
zasobów kultury

od 30.09.2015 do 
29.01.2016

państwowe lub współprowadzone z 
Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (MKiDN) instytucje kultury,
Naczelna Dyrekcja Archiwów 
Państwowych oraz archiwa państwowe,
ogólnokrajowi nadawcy radiowi i 
telewizyjni,
jednostki administracji rządowej oraz 
jednostki im podległe lub przez nie 
nadzorowane,
biblioteki wymienione w załączniku do 
rozporządzenia Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 
2012 roku w sprawie narodowego zasobu 
bibliotecznego.

Dofinansowanie udzielane jest projektom dzięki którym zostaną 
zdigitalizowane zasoby kultury, w tym materiały archiwalne, nastąpi 
zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo 
udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w 
rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a 
także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Kwota środków z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) przeznaczonych 
na dofinansowanie projektów w niniejszym 
konkursie wynosi 400 000 000,00 zł.

https://www.funduszeeuropejs
kie.gov.pl/nabory/23-cyfrowa-
dostepnosc-i-uzytecznosc-
informacji-sektora-publicznego-
232-cyfrowe-udostepnienie-
zasobow-kultury/



Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa

 3.1 Działania szkoleniowe na 
rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych 

od 2.11.2015 do 
2.02.2016

JST na poziomie gminy, w formie 
podmiotów upoważnionych do ponoszenia 
wydatków, zgodnie z zawartym z 
organizacją pozarządową porozumieniem

inne organizacje pozarządowe, JST (inne 
niż na poziomie gminy) oraz ich związki i 
stowarzyszenia, instytucje prowadzące 
działalność w zakresie uniwersytetów 
trzeciego wieku, występujące w formie 
partnerów

W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, 
możliwe będzie wykorzystanie innych aniżeli stacjonarne kursy i 
szkolenia form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz 
angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne 
narzędzia TIK. W tym kontekście, dopuszczalne są projekty 
kompleksowe, łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego 
odbiorcy.

Zakłada się możliwość realizacji projektów parasolowych, tj. 
projektów, na których realizację została przyznana dotacja i które są 
wdrażane poprzez mikroprojekty (określone części projektu 
parasolowego). W projekcie parasolowym występuje jeden partner 
wiodący (wnioskodawca), partnerzy mikroprojektów oraz partnerzy 
uczestniczący. Wszystkie działania mikroprojektów w ramach 
projektu parasolowego mają łącznie tworzyć jeden spójny projekt i 
służyć osiągnięciu wspólnego celu.

Orientacyjna kwota przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu  180000000

https://www.funduszeeuropejs
kie.gov.pl/nabory/31-dzialania-
szkoleniowe-na-rzecz-rozwoju-
kompetencji-cyfrowych/

Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa

 3.2 Innowacyjne rozwiązania 
na rzecz aktywizacji
cyfrowej

IV kwartał 2015 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej
Orientacyjna kwota przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu  22000000

https://mac.gov.pl/polska-
cyfrowa-po-pc#cel1

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/media/1332/Harmono
gram_naboru_wnioskow_POP
C_w_2015r.pdf

Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa

4.1 Sprawne zarządzanie i 
wdrażanie POPC

od 21.08.2015 do 
30.09.2016

 Instytucja Zarządzająca POPC Instytucja 
Pośrednicząca POPC Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji (jako Instytucja 
wspierająca wdrażanie POPC) Urząd 
Komunikacji Elektronicznej (jako 
Instytucja o charakterze specjalistycznym)

Poddziałanie 4.1.1
Finansowanie wynagrodzeń, zakup sprzętu, oprogramowania oraz 
innych elementów wyposażenia stanowiska pracy, podnoszenie 
kwalifikacji pracowników w instytucjach zaangażowanych we 
wdrażanie lub wspierających wdrażanie POPC,
Finansowanie kosztów organizacyjnych (np. organizacji spotkań, 
konferencji, komitetów monitorujących).
Wsparcie procesów realizacji oraz wsparcie eksperckie i prawne na 
potrzeby wdrażania PO. 
Poddziałanie 4.1.2:
Finansowanie ewaluacji specyficznych dla POPC,
Tworzenie, eksploatacja oraz ewentualna budowa systemu 
informatycznego,
Działania o charakterze koordynacyjnym oraz w zakresie zwalczania 
i przeciwdziałania nadużyciom finansowym oraz korupcji.

37 668 000 euro
http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/41-sprawne-
zarzadzanie-i-wdrazanie-popc/

Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa

4.2 Spójny i skuteczny system 
informacji i promocji, Polska 
Cyfrowa

od 25.08.2015 do 
30.09.2016

Instytucja Zarządzająca POPC
Instytucja Pośrednicząca POPC

Działania informacyjne oraz szkolenia informacyjne odpowiadające 
potrzebom beneficjentów i potencjalnych beneficjentów związanym z 
aplikowaniem o środki w ramach Programu.

Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
15 000 000 euro

https://www.funduszeeuropejs
kie.gov.pl/nabory/42-spojny-i-
skuteczny-system-informacji-i-
promocji/

Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa

4.3 Wzmocnione kompetencje 
beneficjentów w procesie 
przygotowania i realizacji 
projektów, Polska Cyfrowa

od 25.08.2015 do 
30.09.2016

Instytucja Zarządzająca POPC
Instytucja Pośrednicząca POPC

Udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w zakresie 
przygotowania dokumentacji projektowej oraz aplikowania i realizacji 
projektów w ramach POPC. Realizowane wsparcie przyczyni się do 
wzmocnienia kompetencji beneficjentów, co przełoży się na wysoką 
jakość projektów w ramach Programu.

Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
5 000 000 euro

https://www.funduszeeuropejs
kie.gov.pl/nabory/43-
wzmocnione-kompetencje-
beneficjentow-w-procesie-
przygotowania-i-realizacji-
projektow/



Europejska Współpraca 
Terytorialna

3. Edukacja transgraniczna, 
Polska-Saksonia

od 07.12.2015 do 
01.02.2016

jednostki administracji państwowej, 
regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych 
jednostek i instytucje im podległe,
podmioty ustanowione zgodnie z prawem 
publicznym lub prywatnym dla 
konkretnego celu zaspokajania potrzeb w 
interesie ogólnym (nieposiadające 
charakteru przemysłowego lub 
handlowego),
organizacje pozarządowe non-profit, 
stowarzyszenia oraz organizacje 
partnerstwa społecznego i 
gospodarczego,
małe i średnie przedsiębiorstwa (tylko w 
osiach i priorytetowych I, III i IV) o ile ich 
działania w projekcie są realizowane w 
zakresie pożytku publicznego* (MŚP nie 
mogą pełnić roli beneficjenta wiodącego).

Projekty dotyczące:

edukacji językowej,
rozbudowy oferty kształcenia na każdym etapie ukierunkowanej na 
wzmocnienie potencjału innowacyjnego oraz potrzeby 
transgranicznego rynku pracy,
organizacji dwujęzycznych systemów informacyjnych, programów 
edukacyjnych, targów pracy i innych inicjatyw na przygranicznym 
rynku pracy w celu wzmocnienia mobilności transgranicznej,
organizacji wymian, staży i praktyk zawodowych, tworzenia 
wspólnych programów nauczania zawodowego we współpracy z 
pracodawcami,
realizacji projektów edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i 
młodzieży,
edukacji ekologicznej,
rozwoju sieci innowacyjnych w zakresie badawczo-rozwojowym w 
ramach programów kształcenia ustawicznego przy udziale szkół 
wyższych i przedsiębiorców.

Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
4 mln euro

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/3-edukacja-
transgraniczna-polska-
saksonia/

Program Republika 
Czeska - Polska

Nabór dla projektów 
indywidualnych - oś 
priorytetowa 2

Termin przyjmowania 
propozycji projektowych - 
22.01.2016r. Termin 
naboru wniosków 
projektowych 
25.03.2016r.

O dofinansowanie mogą starać się:
•władze publiczne, ich związki i 
stowarzyszenia,
•organizacje powołane przez władze 
publiczne,
•organizacje pozarządowe,
•Europejskie Ugrupowania Współpracy 
Terytorialnej,
•kościoły i związki 
wyznaniowe,stowarzyszenia i związki 
działające w obszarze turystyki.

W realizacji każdego projektu musi 
uczestniczyć co najmniej jeden partner z 
Polski i jeden z Republiki Czeskiej.

Dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy działań:
1.Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych, 
ukierunkowane na ich wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju 
wspólnego pogranicza.
2.Wspieranie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego.
3.Działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego 
udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego 
dziedzictwa regionu przygranicznego.
4.Wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne w 
dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych.
5.Ewaluacje, opracowania studyjne, strategie, plany zmierzające do 
wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych.

oś priorytetowa 2 - 17 194 780,04 euro

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/os-
priorytetowa-2-rozwoj-
potencjalu-przyrodniczego-i-
kulturowego-na-rzecz-
wspierania-zatrudnienia/

Program Republika 
Czeska - Polska

Nabór dla projektów 
indywidualnych - oś 
priorytetowa 3

Termin przyjmowania 
propozycji projektowych - 
06.12.2015r. Termin 
naboru wniosków 
projektowych 
15.02.2016r.

O dofinansowanie mogą starać się:
•władze publiczne, ich związki i 
stowarzyszenia,
•organizacje powołane przez władze 
publiczne,
•instytucje systemu oświaty i szkoły 
wyższe izby, stowarzyszania, związki i 
organizacje samorządu gospodarczego i 
zawodowego,
•organizacje pozarządowe,
•Europejskie Ugrupowania Współpracy 
Terytorialnej.

W realizacji każdego projektu musi 
uczestniczyć co najmniej jeden partner z 
Polski i jeden z Republiki Czeskiej.

Dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy działań:
1.Przygotowanie i realizacja wspólnego kształcenia.
2.Współpraca między instytucjami edukacyjnymi a instytucjami na 
rynku pracy.
3.Rozwój kształcenia językowego w ramach systemu oświaty

oś priorytetowa 3 - 2 554 512,93 euro

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/os-
priorytetowa-3-edukacja-i-
kwalifikacje/



Program Republika 
Czeska - Polska

Nabór dla projektów 
indywidualnych - oś 
priorytetowa 4

Termin przyjmowania 
propozycji projektowych - 
06.12.2015r. Termin 
naboru wniosków 
projektowych 
15.02.2016r.

O dofinansowanie mogą starać się:
•władze publiczne, ich związki i 
stowarzyszenia,
•organizacje powołane przez władze 
publiczne,
•izby, stowarzyszania, związki i 
organizacje reprezentujące interesy 
przedsiębiorców i pracowników oraz 
samorządu gospodarczego i 
zawodowego,
•organizacje pozarządowe,
•instytucje edukacyjne, w tym uczelnie 
wyższe,
•Europejskie Ugrupowania Współpracy 
Terytorialnej,
•kościoły i związki wyznaniowe.

W realizacji każdego projektu musi 
uczestniczyć co najmniej jeden partner z 
Polski i jeden z Republiki Czeskiej.

Dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy działań:
1.Inicjatywy zmierzające do wzmacniania integracji na poziomie 
lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i inne działania 
przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym.
2.Rozwój współpracy instytucji administracji publicznej.
3.Tworzenie i rozwój transgranicznych sieci współpracy, łącznie ze 
współpracą z i między organizacjami pozarządowymi oraz 
partnerami społeczno-gospodarczymi

oś priorytetowa 4 - 7 380 616,68 euro

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/os-
priorytetowa-4-wspolpraca-
instytucji-i-spolecznosci/

Program Republika 
Czeska - Polska

Wstępny nabór na projekty dot. 
Infrastruktury drogowej

Termin przyjmowania 
propozycji projektowych - 
16.11.2015r. Termin 
naboru wniosków 
projektowych 
25.03.2016r.

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/media/8768/CZ-
PL_Harmonogram_naborow_2
015.pdf

Szwajcarsko-Polski 
Program Współpracy

„Zwiększenie konkurencyjności 
regionów poprzez społeczną 
odpowiedzialność biznesu 
(CSR)” 

 od 11.01.2016 r. do 
08.02.2016 r. 

wsparcie może być udzielone 
mikroprzedsiębiorcy, małemu lub 
średniemu przedsiębiorcy

Celem konkursu jest udzielenie pomocy finansowej w formie 
bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektów 
polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Przez społeczną odpowiedzialność 
biznesu rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań, 
bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, 
uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe.

Wsparcie na wdrożenie CSR stanowi pomoc de 
minimis. Maksymalna kwota wsparcia to 100 000 
PLN, przy czym wsparcie stanowić może do 70% 
całkowitych wydatków kwalifikujących się do 
objęcia wsparciem.

https://csr.parp.gov.pl/index/in
dex/2268



Szwajcarsko-Polski 
Program Współpracy

4.1.1 Rozwój społeczny i 
zasobów ludzkich - Ochrona 
zdrowia

 

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/

Fundusze norweskie i 
Europejski Obszar 
Gospodarczy

PL07 "Poprawa i lepsze 
dostosowanie ochrony zdrowia 
do trendów demograficzno-
epidemiologicznych"

I - IV 2016 - IV nabór w 
ramach FWD

http://www.eog.gov.pl/strony/d
owiedz-sie-wiecej-o-
funduszach/nabory-
wnioskow/harmonogram/

n
o
w
o
ś
ć

Fundusze norweskie i 
Europejski Obszar 
Gospodarczy

PL13 "Ograniczanie 
społecznych nierówności w 
zdrowiu"

I - IV 2016 - III nabór w 
ramach FWD

http://www.eog.gov.pl/strony/d
owiedz-sie-wiecej-o-
funduszach/nabory-
wnioskow/harmonogram/

n
o
w
o
ś
ć



Program Opreacyjny 
Infrastruktura i 
Środowisko

1.3.1 Wspieranie efektywności
energetycznej w budynkach 
publicznych

od 22.01.2016 do 
29.04.2016

państwowym jednostkom budżetowym 
szkołom wyższym
administracji rządowej oraz 
nadzorowanym lub podległym jej organom 
i jednostkom administracyjnym 
podmiotom będącym dostawcami usług 
energetycznych w rozumieniu dyrektywy 
2012/27/UE, działającym na rzecz 
państwowych jednostek budżetowych, 
szkół wyższych i organów władzy 
publicznej 

ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian 
zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów,wymiana okien, drzwi 
zewnętrznych;
wymiana oświetlenia na energooszczędne;
przebudowa systemów grzewczych (lub podłączenie bardziej 
energetycznie i ekologicznie efektywnego źródła ciepła);
instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z 
zastosowaniem OZE;
budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji, 
zastosowanie automatyki pogodowej;
zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;
budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz 
likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;
instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji napotrzeby własne;
instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli 
to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego;
opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących 
element projektu inwestycyjnego;
instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody 
użytkowej;
instalacja zaworów podpionowych i termostatów, tworzenie zielonych 
dachów i „żyjących, zielonych ścian”;
przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu 
inwestycyjnego;
modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej.

Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
200 mln zł

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/13-wspieranie-
efektywnosci-energetycznej-w-
budynkach-131-wspieranie-
efektywnosci-energetycznej-w-
budynkach-uzytecznosci-
publicznej/

Program Opreacyjny 
Infrastruktura i 
Środowisko

2.2. Gospodarka odpadami
komunalnymi

01.12.2015 29.02.2016

a) jednostki samorządu terytorialnego i ich 
związki, działające w ich imieniu jednostki 
organizacyjne;

b) podmioty świadczące usługi publiczne 
w ramach realizacji obowiązków własnych 
jednostek samorządu terytorialnego.

Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki 
odpadami zgodnej z hierarchią
sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do 
termicznego przekształcania
odpadów

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
85%
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
100 000 000

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/22-gospodarka-
odpadami-komunalnymi/

Program Opreacyjny 
Infrastruktura i 
Środowisko

2.3 Gospodarka wodno-
ściekowa w aglomeracjach, 
Infrastruktura i Środowisko

30.11.2015 29.01.2016

a) jednostki samorządu terytorialnego i ich 
związki, działające w ich imieniu jednostki 
organizacyjne;

b) podmioty świadczące usługi publiczne 
w ramach realizacji obowiązków własnych 
jednostek samorządu terytorialnego;

Typ projektów 1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, 
realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM

Typ projektów 2 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej 
realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o 
wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
85%
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
5 000 000 000

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/23-gospodarka-
wodno-sciekowa-w-
aglomeracjach-2/

Program Opreacyjny 
Infrastruktura i 
Środowisko

2.4 Ochrona przyrody i 
edukacja ekologiczna. 
Edukacja społeczności 
obszarów chronionych

od 29.01.2016 do 
29.04.2016

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
Regionalne dyrekcje ochrony środowiska 
parki narodowe
jednostki administracja rządowej lub 
samorządowej
jednostki badawczo-naukowe 
uczelnie
pozarządowe organizacje ekologiczne - 
POE 
jednostki organizacyjne Lasów 
Państwowych
urzędy morskie

Działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych na 
obszarach chronionych, w szczególności należących do sieci 
Natura2000 i parków narodowych, w celu budowy świadomości nt. 
potrzeby oraz właściwych metod ochrony przyrody, jak również 
korzyści z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu.

Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
12 850 000,00 zł

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/24-ochrona-
przyrody-i-edukacja-
ekologiczna-edukacja-
spolecznosci-obszarow-
chronionych/



Program Opreacyjny 
Infrastruktura i 
Środowisko

2.4 Ochrona przyrody i 
edukacja ekologiczna. 
Budowanie potencjału i 
integracja

od 29.01.2016 do 
29.04.2016

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Regionalne dyrekcje ochrony środowiska 
parki narodowe 
jednostki administracja rządowej lub 
samorządowej 
jednostki badawczo-naukowe
uczelnie 
pozarządowe organizacje ekologiczne - 
POE 
jednostki organizacyjne Lasów 
Państwowych 
urzędy morskie

Szkolenia oraz aktywna edukacja dla grup zawodowych 
wywierających największy wpływ na przyrodę.
Projekty przyczyniające się do integracji różnych środowisk (m.in.: 
przedsiębiorców, organów administracji samorządowej, organizacji 
pozarządowych, przedstawicieli mediów), promujące wspólne 
inicjatywy nakierowane na współpracę i komunikację 
niejednorodnych grup interesariuszy (platformy internetowe, 
warsztaty, publikacje).

Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
12 850 000,00 zł

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/24-ochrona-
przyrody-i-edukacja-
ekologiczna-budowanie-
potencjalu-i-integracja/

Program Opreacyjny 
Infrastruktura i 
Środowisko

2.5 Poprawa jakości 
środowiska miejskiego

data naboru wniosków 
30.11.2015 29.02.2016

a) jednostki samorządu terytorialnego i ich 
związki dla typów projektów: 1,2,3;

b) podmioty świadczące usługi publiczne 
w ramach realizacji obowiązków własnych 
jednostek samorządu terytorialnego dla 
typów projektów: 1, 2,3;

Wsparcie zostanie przeznaczone przede wszystkim na rekultywację 
na cele środowiskowe obszarów 
zanieczyszczonych/zdegradowanych (zlokalizowanych na terenach 
miast i w ich obszarach funkcjonalnych), co pozwoli na usunięcie 
zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska. Realizowane będą także 
działania związane z rozwojem terenów zieleni (w tym również 
tzw.green infrastructure), przyczyniających się do promowania 
miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza.

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
85%
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
84 000 000

https://www.funduszeeuropejs
kie.gov.pl/nabory/25-poprawa-
jakosci-srodowiska-
miejskiego/

Program Opreacyjny 
Infrastruktura i 
Środowisko

4.1 Zwiększenie dostępności
transportowej ośrodków 
miejskich leżących w
sieci drogowej TEN-T i 
odciążenie miast od
nadmiernego ruchu drogowego

 01.12.2015 29.04.2016

Jednostki samorządu terytorialnego miast 
na prawach powiatu, w tym miast 
zaliczonych do węzłów miejskich sieci 
bazowej TEN-T oraz ich jednostki 
organizacyjne 

Budowa, przebudowa dróg krajowych w TEN-T w miastach na 
prawach powiatu, w tym tras wylotowych (z możliwością 
uwzględnienia inwestycji z zakresu BRD – inżynieria, ITS).

Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
1 450 000 000 PLN

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/41-
zwiekszenie-dostepnosci-
transportowej-osrodkow-
miejskich-lezacych-w-sieci-
drogowej-ten-t-i-odciazenie-
miast-od-nadmiernego-ruchu-
drogowego/

Program Opreacyjny 
Infrastruktura i 
Środowisko

4.1 Zwiększenie dostępności 
transportowej ośrodków 
miejskich leżących w sieci 
drogowej TEN-T i odciążenie 
miast od nadmiernego ruchu 
drogowego

od 1.12.2015 do 
29.04.2016

Jednostki samorządu terytorialnego miast 
na prawach powiatu, w tym miast 
zaliczonych do węzłów miejskich sieci 
bazowej TEN-T oraz ich jednostki 
organizacyjne (forma prawna - kod 403, 
kod 430).

Budowa, przebudowa dróg krajowych w TEN-T w miastach na 
prawach powiatu, w tym tras wylotowych (z możliwością 
uwzględnienia inwestycji z zakresu BRD – inżynieria, ITS).

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
Maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych.
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
1 450 000 000 PLN

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/41-
zwiekszenie-dostepnosci-
transportowej-osrodkow-
miejskich-lezacych-w-sieci-
drogowej-ten-t-i-odciazenie-
miast-od-nadmiernego-ruchu-
drogowego/

Program Opreacyjny 
Infrastruktura i 
Środowisko

4.2 Zwiększenie dostępności 
transportowej ośrodków 
miejskich leżących poza siecią 
drogową TEN-T i odciążenie 
miast od nadmiernego ruchu 
drogowego

 od 1.12.2015 do 
29.04.2016

Jednostki samorządu terytorialnego miast 
na prawach powiatu oraz ich jednostki 
organizacyjne (forma prawna - kod 403, 
kod 430).

Budowa, przebudowa dróg krajowych poza siecią drogową TEN-T w 
miastach na prawach powiatu, w tym tras wylotowych (z możliwością 
uwzględnienia inwestycji z zakresu BRD – inżynieria, ITS).

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
Maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
2 150 000 000 PLN

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/42-
zwiekszenie-dostepnosci-
transportowej-osrodkow-
miejskich-lezacych-poza-siecia-
drogowa-ten-t-i-odciazenie-
miast-od-nadmiernego-ruchu-
drogowego/



Program Opreacyjny 
Infrastruktura i 
Środowisko

9.1 Infrastruktura ratownictwa 
medycznego, Infrastruktura i 
Środowisko (nr 9.1/1/2015)

od 2.11.2015 do 
31.03.2016 

1) podmioty lecznicze udzielające 
świadczeń zdrowotnych w zakresie 
ratownictwa medycznego (udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie 
leczenia szpitalnego - świadczenia w 
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym), 
posiadające umowę o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z 
odziałem wojewódzkim Narodowego 
Funduszu Zdrowia, z zastrzeżeniem pkt. 2

2)  do Konkursu nie mogą przystąpić 
podmioty lecznicze, w strukturach których 
funkcjonuje lub planowane jest do 
utworzenia zgodnie z WPDSPRM 
Centrum Urazowe, o którym mowa w 
ustawie z dnia 8 września 2006 r. o 
Państwowym Ratownictwie Medycznym 
(Dz. U. 2006 Nr 191 poz. 1410, z późn. 
zm.).

Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące wsparcia istniejących 
szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, 
doposażenie) realizowane na terytorium RP z wyłączeniem 
województwa mazowieckiego

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
85% z EFRR 
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
160 mln PLN z EFRR 

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/91-
infrastruktura-ratownictwa-
medycznego/

Program Opreacyjny 
Infrastruktura i 
Środowisko

9.1 Infrastruktura ratownictwa 
medycznego

Konkurs nr 9.1/2/2015 

od 2.11.2015 do 
31.03.2016

1) podmioty lecznicze udzielające 
świadczeń zdrowotnych w zakresie 
ratownictwa medycznego (udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie 
leczenia szpitalnego - świadczenia w 
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym), 
posiadające umowę o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z 
odziałem wojewódzkim Narodowego 
Funduszu Zdrowia, z zastrzeżeniem pkt. 2

2)  do Konkursu nie mogą przystąpić 
podmioty lecznicze, w strukturach których 
funkcjonuje lub planowane jest do 
utworzenia zgodnie z WPDSPRM 
Centrum Urazowe, o którym mowa w 
ustawie z dnia 8 września 2006 r. o 
Państwowym Ratownictwie Medycznym 
(Dz. U. 2006 Nr 191 poz. 1410, z późn. 
zm.).

Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące wsparcia istniejących 
szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, 
doposażenie) realizowane na terytorium województwa 
mazowieckiego

Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
20 mln PLN z EFRR

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/91-
infrastruktura-ratownictwa-
medycznego-3/

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej

Część 2c)  „Wspieranie 
rozproszonych, odnawialnych 
źródeł energii. Część 2) 
Prosument - linia 
dofinansowania z 
przeznaczeniem na zakup i 
montaż mikroinstalacji 
odnawialnych źródeł energii”.

od 10.08.2015 r. do 
30.12.2016 r

Beneficjentami programu mogą być osoby 
fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, 
wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki 
samorządu terytorialnego.

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i 
montażu instalacji odnawialnych źródeł (6 rodzajów) do produkcji 
energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby istniejących lub będących 
w budowie budynków mieszkalnych

Na dofinansowanie przedsięwzięć przeznaczono 
środki w kwocie 50 mln złotych do wydatkowania 
w latach 2015 - 2018, z możliwością zawierania 
umów do końca 2016 r. Za zgodą Zarządu 
NFOŚiGW może podwyższyć alokację środków.

http://www.nfosigw.gov.pl/ofert
a-finansowania/srodki-
krajowe/programy-
priorytetowe/prosument-
dofinansowanie-mikroinstalacji-
oze/nabor-wnioskow-dla-
wfosigw-2015/



Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej

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/ofert
a-finansowania/srodki-
krajowe/programy-
priorytetowe/inwestycje-
energooszczedne-w-
msp/informacje-o-programie/

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej

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

IV kw. 2015 do 
wyczerpania alokacji

 1. Zarejestrowane na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej:
   -- osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą;
   -  osoby prawne;
c) państwowe lub samorządowe jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej;

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

http://www.nfosigw.gov.pl/nabo
r-wnioskow/art,138,informacja-
o-planowanych-naborach-w-
roku-2015-w-ramach-
programow-priorytetowych-
obowiazujacych-w-
nfosigw.html

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej

 "Poprawa jakości powietrza. 
Część 2) KAWKA - Likwidacja 
niskiej emisji wspierająca 
wzrost efektywności 
energetycznej i rozwój 
rozproszonych odnawialnych 
źródeł energii".

od 27.07.2015 r. do 
20.01.2016 r.

dla wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej 
(WFOŚiGW)

Dotyczy udostępnienia środków w ramach programu priorytetowego 

Na dofinansowanie przedsięwzięć przeznaczono 
środki w kwocie 120,28 mln złotych do 
wydatkowania w latach 2015 - 2018, z 
możliwością zawierania umów do końca 2016 r.

http://www.nfosigw.gov.pl/o-
nfosigw/aktualnosci/art,694,na
bor-wnioskow-dla-
wojewodzkich-funduszy-w-
ramach-programu-kawka.html

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej

Inicjatywy obywatelskie
od 19.10.2015 do 
01.02.2016

Niezależne, doświadczone, stabilne 
fundacje i stowarzyszenia niedziałające w 
celu osiągnięcia zysku, spełniające 
WARUNKI DOSTĘPU 
WNIOSKODAWCÓW, zgodnie z 
PROGRAMEM PRIORYTETOWYM .

Działanie mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w 
skali lokalnej, zgłaszane przez osoby indywidualne (które uzyskały 
poparcie minimum 5 mieszkańców gminy dla tej inicjatywy), 
organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, rady sołeckie, rady 
osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.

Wysokość dotacji - od 150 tys. zł do 400  tys. zł  
(do 100% kosztów kwalifikowanych projektu) http://www.nfosigw.gov.pl/ofert

a-finansowania/srodki-
krajowe/programy-
priorytetowe/inicjatywy-
obywatelskie/konkurs-2015/

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej

VI nabór Edukacja ekologiczna
od 18.01.2016 r. do 
29.01.2016 r.

organizacje
pozarządowe, gminy
lub ich związki,
spółki cywilne,
spółki prawa
handlowego, osoby
fizyczne prowadzące
działalność
gospodarczą,
instytuty badawcze,
uczelnie wyższe
w partnerstwie
z gminami (innymi
niż wnioskodawca)

Programy aktywnej edukacji (w ramach Programu Priorytetowego 
edukacja ekologiczna ust.7.5 Rodzaje przedsięwzięć, pkt. 2) z 
zastosowaniem różnych kanałów komunikacyjnych, w tym: lokalne 
centra edukacyjne (punkty informacyjne, spotkania i szkolenia), 
media lokalne;

3 projekty (po 1 w
każdym makroregionie)
ALOKACJA:
1 850 000,00 zł

http://nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-
krajowe/programy-
priorytetowe/edukacja-
ekologiczna/vi-konkurs-2015/

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej

2.4.6: Rozwój bazy ośrodków 
prowadzących działalność w 
zakresie edukacji ekologicznej

od 31.12.2015 r.  do 
31.03.2016 r

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie 
projektów w ramach konkursu:  
30 000 000,00 zł;

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skor
zystaj-z-programu/zobacz-
ogloszenia-i-wyniki-naborow-
wnioskow/ochrona-przyrody-i-
edukacja-
ekologiczna/art,2,nabor-dla-
dzialania-2-4-po-iis-2014-2020-
bazy-edukacyjne.html



Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej

2.4.3b: Plany ochrony
30.11.2015 r.  do 
29.02.2016 r.

Regionalne dyrekcje ochrony środowiska  
(forma prawna [3] – kod 401);
parki narodowe (forma prawna – kod 428);
urzędy morskie (forma prawna  – kod 
401);

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-
zagraniczne/program-operacyjny-infrastruktura-i-srodowisko-2014-
2020/aktualnosci/art,7,nabor-dla-dzialania-2-4-po-iis-2014-2020-
plany-ochrony.html

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie 
projektów w ramach konkursu:  
10 000 000,00 zł;

http://www.nfosigw.gov.pl/ofert
a-finansowania/srodki-
zagraniczne/program-
operacyjny-infrastruktura-i-
srodowisko-2014-
2020/aktualnosci/art,7,nabor-
dla-dzialania-2-4-po-iis-2014-
2020-plany-ochrony.html

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej

Części 4a) programu 
priorytetowego: „Poprawa 
efektywności energetycznej 
Część 4) Ryś – 
termomodernizacja budynków 
jednorodzinnych”.

od 21.12.2015 r. do 
29.01.2016 r.

banki

Wnioski o udostępnienie środków na udzielanie kredytów bankowych 
i na dotacje składają w NFOŚiGW banki. Dopuszcza się składanie 
wniosków przez grupy banków (np.: konsorcja, zrzeszenia). Po 
zawarciu umowy z NFOŚiGW banki określą indywidualnie terminy 
przyjmowania wniosków dla beneficjentów.

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające wykonaniu prac 
termoizolacyjnych, modernizacji instalacji wewnętrznych i wymianie 
źródeł ciepła w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych

Na dofinansowanie przedsięwzięć przeznaczono 
środki w kwocie 300 mln złotych do 
wydatkowania w latach 2016 - 2020, z 
możliwością zawierania umów do końca 2017r.

http://nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-
krajowe/programy-
priorytetowe/rys---
termomodernizacja-budynko-
jednorodzinnych/nabor-
wnioskow-dla-bankow/

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej

Części 4b) programu 
priorytetowego: „Poprawa 
efektywności energetycznej 
Część 4) Ryś – 
termomodernizacja budynków 
jednorodzinnych”

od 11.01.2016 r. do 
12.02.2016 r

 wojewódzkie fundusze ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej 
(WFOŚiGW)

 w celu zawierania z beneficjentami końcowymi umów pożyczek i 
dotacji 

Kwota środków na udostępnienie z 
przeznaczeniem na zawieranie w latach 2016-
2017 umów pożyczek i dotacji wskazana we 
wnioskach nie może być niższa niż 5 mln zł i 
wyższa niż 40 mln zł.

https://www.nfosigw.gov.pl/nab
or-wnioskow/art,185,nabor-
wnioskow-dla-wojewodzkich-
funduszy-ochrony-srodowiska-i-
gospodarki-wodnej-w-ramach-
programu-rys.html

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej

Nabór dla Państwowych 
Jednostek Budżetowych

do 29 lutego 2016 r. Państwowe Jednostki Budżetowe
http://nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/panstwowe-
jednostki-budzetowe/

Komisja Europejska - 
Dyrekcja ds. Badań i 
Innowacji 

DZIAŁANIA PROGRAMU 
MARIA SKŁODOWSKA-CURIE 
- HORYZONT 2020

28-04-2016 r.

naukowców na wszystkich etapach 
kariery, od doktorantów po 
doświadczonych badaczy, których 
zachęca się do międzynarodowej, 
międzysektorowej i interdyscyplinarnej 
mobilności

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.
- przybliżać obszar badań naukowych i innowacji społeczeństwu, w 
tym młodym ludziom (zachęcając ich do podejmowania kariery 
naukowej).

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000341
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 Europejska Dyrekcja 
ds. Sprawiedliwości i 
Spraw Wewnętrznych

DAPHNE - ZWALCZANIE 
PRZEMOCY WOBEC DZIECI 

3-03-2016 r.
Organizacje non-profit, instytucje 
publiczne i prywatne z siedzibą w kraju 
uprawnionym do udziału 

Dofinansowywane działania:
– kompleksowe planowanie i inicjowanie szkoleń oraz podnoszenie 
świadomości społecznej dotyczącej: kwestii prawnych związanych z 
karami cielesnymi, praw dzieci do ochrony, niebezpieczeństw 
związanych ze stosowaniem kar cielesnych, a także zagadnień 
związanych z prawidłowym egzekwowaniem dyscypliny;
– szkolenia i współpraca z odpowiednimi podmiotami, specjalistami 
oraz decydentami, mające na celu opracowanie wspólnej strategii 
zwalczania kar cielesnych. Podjęte działania mogą obejmować na 
przykład, rozwój i/ lub wdrożenie kompleksowego wykazu środków 
zapobiegawczych;
– rozwój i upowszechnianie szczegółowych wytycznych dotyczących 
sposobu, w jaki prawo zakazujące kar cielesnych powinno być 
egzekwowane, mając na uwadze najlepszy interes dziecka.

Orientacyjny budżet programu: 1.700.000 euro.
Wnioskowana kwota grantu nie może być niższa 
niż 75.000 euro. Nie ma górnej granicy.

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000374
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KE Dyrekcja ds. 
Zatrudnienia, Spraw 
Społecznych i 
Równości Szans

TWOJA PIERWSZA PRACA Z 
EURESEM

18-03-2016 r.

1. Wszelkie organizacje prawne 
zarejestrowane w:
– państwach członkowskich UE,
– krajach EFTA/EOG, zgodnie z 
Porozumieniem EOG (Islandia i 
Norwegia).
2. Służby zatrudnienia (publiczne, 
prywatne lub działające w ramach 
trzeciego sektora) lub inne organizacje 
rynku pracy (działające komercyjnie lub 
non-profit);
3. Krajowe biura koordynujące EURES;
4. Organizacje członkowskie EURES.

Komisja Europejska dofinansuje działania i usługi organizacji lub 
instytucji, bazujące na niestandardowych i innowacyjnych 
rozwiązaniach, które zapewnią realizację celów programu, m.in. 
umożliwienie młodym ludziom (18–35 lat) podjęcie pracy, praktyki 
lub stażu zawodowego. Dofinansowane działania mają być wdrażane 
przez sieć EURES

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000536
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Komisja Europejska - 
Dyrekcja ds. Edukacji i 
Kultury

EUROPASS Stały nabór
http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000384
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Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego

GAUDE POLONIA 15-10-2016 r.

plastycy, literaci, tłumacze z języka 
polskiego, muzycy, filmowcy, krytycy 
sztuki, krytycy literatury, specjaliści 
zajmujący się ochroną zabytków, 
muzealnicy. 

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. 

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000247
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Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego

OCHRONA DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO I ROZWÓJ 
ZASOBÓW KULTURY

31-03-2016 r.

instytucje kultury;
- organizacje pozarządowe; 
- kościoły i związki wyznaniowe;
- szkoły artystyczne prowadzone przez 
jednostki samorządu terytorialnego oraz 
jednostki samorządu terytorialnego na 
rzecz szkół artystycznych oraz
- szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone 
i nadzorowane przez Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego.

1) Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane 
przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych 
obiektów oraz w ich otoczeniu;
2) Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na 
cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów;
3) Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności 
kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac 
konserwatorskich;
4) Modernizacja wystaw stałych;
5) Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;
6) Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, 
starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych 
i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i 
udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie 
jako element projektu);
7) Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem 
(wyłącznie jako element projektu);
8) Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z 
przeznaczeniem na magazyny studyjne.

Budżet programu: 200 mln zł, a w tym:
- infrastruktura zabytkowa: 80 mln zł,
- infrastruktura niezabytkowa: 70 mln zł,
- sprzęt i wyposażenie: 50 mln zł.
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CEEPUS - Central 
European Exchange 
Program for University 
Studies

CEEPUS - 
ŚRODKOWOEUROPEJSKI 
PROGRAM STUDIÓW 
UNIWERSYTECKICH

30-06-2016 r. pracownicy naukowi

W ramach programu CEEPUS realizowane są następujące 
działania: 
- tworzone są sieci współpracy międzyuczelnianej przy udziale 
partnerów z co najmniej trzech krajów 
- przyznawane są stypendia na staże krótkoterminowe, studia 
semestralne i praktyki
- prowadzone są seminaria doskonalące, kursy językowe, kursy 
specjalistyczne

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000225
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Polsko-Amerykańska 
Fundacja Wolności

PROGRAM STYPENDIALNY 
IM. LANE'A KIRKLANDA

01-03-2016 r.

Program adresowany jest do 
posiadających wyższe wykształcenie 
młodych liderów zainteresowanych 
rozwojem demokracji, gospodarki i 
społeczeństwa obywatelskiego w swoich 
krajach i w regionie. Realizacja Programu 
odbywa się w ramach 2 semestrów 
studiów na polskich uczelniach oraz 2-4 
tygodniowych staży zawodowych w 
instytucjach państwowych lub prywatnych.

Program ma na celu dzielenie się z innymi krajami Europy polskimi 
doświadczeniami związanymi z transformacją ustrojową. 
Stypendyści zdobytą w Polsce wiedzę i umiejętności wykorzystają na 
rzecz przemian gospodarczych i społecznych w swoich krajach.

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000138

UNESCO Polska
STYPENDIA NAUKOWO - 
BADAWCZE UNESCO

Stały nabór

Program stypendialny UNESCO, obejmujący stypendia naukowo-
badawcze, naukowe, oraz granty przyznawane na podróże, ma na 
celu:
- przyczynić się do rozwoju społeczeństwa w obszarach ściśle 
powiązanych z celami strategicznymi i priorytetami programowymi 
UNESCO;
- doprowadzić do zwiększenia ilości porozumień dotyczących 
przyznawania stypendiów wraz z innymi sponsorami i zwiększenie 
ilości funduszy pochodzących z innych źródeł poprzez program 
stypendiów współfinansowanych.

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000525
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UNESCO, Loreal
DLA KOBIET I NAUKI - 
PROGRAM STYPENDIALNY

31-05-2016 r.

kandydatki, które są w ostatnim roku 
realizacji pracy doktorskiej lub 
habilitacyjnej i potrafią udokumentować 
aplikacyjny charakter swoich badań. 

Celem konkursu jest wsparcie finansowe i promocja utalentowanych 
kobiet-naukowców, prowadzących prace badawcze w dziedzinach 
nauk o życiu. 

Wysokość dofinansowania
- trzy roczne stypendia po 30.000 zł każde (dla 
doktorantek), 
- dwa roczne stypendia po 35.000 zł każde (dla 
habilitantek).
Stypendia wypłacane są w 12 comiesięcznych 
ratach.

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000105
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OBWE

STYPENDIUM NAUKOWO-
BADAWCZE W 
SEKRETARIACIE 
MIĘDZYNARODOWYM 
ZGROMADZENIA 
PARLAMENTARNEGO OBWE

01-05-2016 r.

Sekretariat Międzynarodowy 
Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE 
regularnie zatrudnia 8-9 studentów 
studiów magisterskich i doktoranckich w 
dziedzinie nauk politycznych, prawa i 
stosunków międzynarodowych z 
uniwersytetów w krajach OBWE w 
charakterze pracowników naukowych w 
ramach stypendium badawczego 
realizowanego w Kopenhadze i Wiedniu.

Zakres obowiązków
- 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/nasza-
baza/grant/PL0010000529
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Rada Europy - 
Europejskie Centrum 
Młodzieży

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI 
NA RZECZ MOBILNOŚCI 
MŁODZIEŻY

Stały nabór

wspieranie mobilności młodzieży defaworyzowanej mieszkającej w 
Europie. Fundusz pokrywa tylko koszty podróży koleją grupy osób 
(co najmniej 10 osób) uczestniczących w międzynarodowych 
inicjatywach edukacyjnych. Wsparcie finansowe nie będzie udzielane 
na podróże turystyczne. Wsparciem będą obejmowane projekty 
realizowane przez grupy z co najmniej dwóch krajów. 

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000397
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Rada Europy - 
Europejskie Centrum 
Młodzieży

MIĘDZYNARODOWE 
DZIAŁANIA MŁODZIEŻY WE 
WSPÓŁPRACY Z 
EUROPEJSKIMI CENTRAMI 
MŁODZIEŻY

01-04-2016 r.

Młodzieżowe organizacje pozarządowe, 
sieci i inne struktury pozarządowe 
zaangażowane w pracę z młodzieżą, 
zgodną z polityką młodzieżową Rady 
Europy, mieszczące się w jednym z 
krajów członkowskich Rady Europy.

Działania powinny:
· mieć wymiar europejski;
· przynosić korzyści na poziome lokalnym, regionalnym, krajowym i/ 
lub Europejskim;
· odnosić się do problemów młodzieżowych;
· być okazją do poznania innych kultur;
· być częścią strategii organizacji a ich rezultaty powinny być 
uwzględnione w długoterminowych planach organizacji;
· być przygotowane, przeprowadzane i oceniane przez tę samą 
grupę zróżnicowaną pod względem kulturowym, której skład jest 
zrównoważony pod względem geograficznym i płciowym; grupa 
powinna współpracować z kadrą Centrum;
· zakończyć się raportem przedłożonym w ciągu trzech miesięcy od 
zakończenia;
· zrobić dobry użytek z Centrum;
· nie przynosić zysków.

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000426
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Rada Europy - 
Europejskie Centrum 
Młodzieży

EUROPEJSKA FUNDACJA 
MŁODZIEŻY - GRANTY NA 
MIĘDZYNARODOWE 
DZIAŁANIA MŁODZIEŻOWE

01-04-2016 r.

Wnioskodawcy muszą reprezentować:
– międzynarodową młodzieżową 
organizację pozarządową lub sieć;
– krajową lub lokalną pozarządową 
organizację młodzieżową lub sieć;
– struktury pozarządowe zaangażowane w 
działalność młodzieżową w krajach 
członkowskich Rady Europy.

Celem programu jest dofinansowanie działań służących promowaniu 
idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw 
człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności. 

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000385
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Australijski 
Departament Rządowy 
ds Innowacji, Nauki i 
Badań

MIĘDZYNARODOWE 
STYPENDIA NA STUDIA 
MAGISTERSKIE/DOKTORAN
CKIE W AUSTRALII

Stały nabór

O stypendia mogą ubiegać się:
- studenci z zagranicy, którzy mogą 
otrzymać wizę na warunkach określonych 
przez DIAC, jednym z wymogów jest 
możliwość wykupienia standardowego 
ubezpieczenia zdrowotnego dla studentów 
z zagranicy zatwierdzonego przez 
Australijskie Ministerstwo Zdrowia i Osób 
Starszych
- studenci będący na pierwszym roku 
pełnych studiów dziennych na jednej z 
australijskich uczelni wyższych (HEP) 
-  studenci przedmiotów, które uczelnie 
uznają za wiodące z punktu widzenia 
prowadzonych przez siebie badań
- osoby nieposiadające stopnia 
naukowego uznawanego przez uczelnie 
australijskie za wyższe lub równe 
stopniom australijskim – magistra (w 
przypadku studiów magisterskich) i 
doktora (w przypadku studiów 
doktoranckich)
- osoby, które nie korzystały ze 
stypendiów AusAID w okresie dwóch lat 
przed ubieganiem się o stypendium IPRS, 
- osoby, które nie otrzymują stypendium 
na pokrycie kosztów kursu, które jest 
częścią studiów IPRS finansowanego 
przez jakikolwiek inny program 
stypendialny wspierany przez rząd 
australijski

Program oferuje 330 stypendiów na australijskich uniwersytetach. 
Stypendia pokrywają czesne i koszty opieki zdrowotnej. Wszyscy 
stypendyści IPRS mogą ubiegać się o Australijską Nagrodę. 
Wysokość stypendiów w roku 2011 wynosi 22 860 $ dla studentów 
studiujących w pełnym wymiarze czasu i 12 388 dla studentów 
studiujących w niepełnym wymiarze czasu. 

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000427
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Międzynarodowy 
Fundusz Wyszehradzki

Międzynarodowy Fundusz 
Wyszehradzki - stypendia 
naukowe

15-03-2016 r.

Dofinansowane działania:
- współpraca kulturalna (n.p. festiwale , publikacje) 
- współpraca naukowa i badania naukowe (n.p. konferencje, 
publikacje, badania) 
- edukacja (n.p. seminaria, szkoły letnie) 
- wymiana młodzieży (n.p. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla 
młodzieży i dzieci) 
- współpraca transgraniczna (n.p. projekty 2 państw, które znajdują 
się na granicy, w odleglości 50 km od granicy) 
- promocja turystyki (n.p. przewodniki, prezentacje, targi)

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000109
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Heinrich Böll 
Foundation

STYPENDIA FUNDACJI 
HEINRICHA BÖLLA NA 
STUDIOWANIE W 
NIEMCZECH

01-03-2016 r

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

typendyści powinni legitymować się znakomitymi wynikami w nauce, 
być zaangażowani  społecznie i politycznie i mieć udokumentowane 
zainteresowanie podstawowymi wartościami Fundacji Bölla: ekologią 
i zrównoważonym rozwojem, demokracją i prawami człowieka, 
autodeterminacją i sprawiedliwością.

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000524

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_pro
grams/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_pro
grams/id/PL0010000863

Biuro Uznawalności 
Wykształcenia i 
Wymiany 
Międzynarodowej

CEEPUS - Środkowoeuropejski 
program studiów 
uniwersyteckich

 staże zagraniczne:
- 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/wy
m/ceepus.htm

Biuro Uznawalności 
Wykształcenia i 
Wymiany 
Międzynarodowej

STYPENDIA NA PODSTAWIE 
UMÓW 
MIĘDZYNARODOWYCH

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000058
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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_pro
grams/id/PL0010000489

Forum Akademickie

KONKURS 
SKOMPLIKOWANE I 
PROSTE. MŁODZI UCZENI O 
SWOICH BADANIACH

10-09-2016 r.
pracownicy naukowi uczelni i instytutów 
badawczych oraz doktoranci, którzy nie 
ukończyli 35 roku życia.

Artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne 
badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali 
oni udział. Na konkurs będą przyjmowane teksty w języku polskim o 
objętości 10–12 tys. znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach 
opatrzonych hasłem (może to być wyraz, dwa wyrazy lub kombinacja 
liter i cyfr). Można dołączyć kilka fotografii i rysunków obrazujących 
badania (w tekście lub osobno).

W konkursie przewidziano nagrody pieniężne dla 
miejsc 1-3 oraz osób wyróżnionych, nagrody 
rzeczowe oraz udział w szkoleniach.

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000197
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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.

http://www.eurodesk.pl/nb_pro
grams/id/PL0010001114

AIESEC Polska

AIESEC Międzynarodowy 
Program Wymiany Praktyk

nabór ciągły



Fundacja im. Stefana 
Batorego

DLA BIAŁORUSI Stały nabór

Dotacje przeznaczone są przede 
wszystkim dla białoruskich organizacji 
obywatelskich. Dotacje mogą otrzymać 
też inne podmioty, jeśli planowane przez 
nie działania są istotne dla wyżej 
opisanych celów programu.

Cele szczegółowe dofinansowywanych działań:
- pobudzanie aktywności obywatelskiej, rozwijanie samorządności i 
samoorganizacji (także poprzez działania edukacyjne i kulturalne 
oraz inicjatywy młodzieżowe);
- ochrona praw człowieka, świadczenia pomocy prawnej, 
przeciwdziałania dyskryminacji, upowszechnianie postaw tolerancji;
- prowadzenie niezależnych badań i analiz;
- poszerzanie dostępu do informacji, rozwijanie mediów tradycyjnych 
i społecznościowych.

Dotacje przyznawane są z reguły na okres do 12 
miesięcy w wysokości do 15 000 EUR.
W uzasadnionych przypadkach kwota dotacji 
może być wyższa i okres jej wykorzystania 
dłuższy.

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000228

Międzynarodowe 
Nowozelandzkie 
Stypendia Doktoranckie

STYPENDIA DOKTORANCKIE 
W NOWEJ ZELANDII

15-07-2016 r.

Kwalifikujący się studenci:

posiadają status studenta 
posiadają najwyższą średnią ze studiów 
("A" lub odpowiednik) 
spełniają wymagania stawiane przed 
kandydatami do studiów doktoranckich na 
uniwersytecie w Nowej Zelandii 
dostarczą Educational Credential 
Evaluation Certificate (ECE) 
udowodnią, że kontaktowali się z 
odpowiednim wydziałem wybranej przez 
siebie uczelni w celu przedyskutowania 
programu badań, zainteresowań 
naukowych i odpowiedniego nadzoru 
posiadają certyfikat potwierdzający biegła 
znajomość języka angielskiego zdobyty na 
przestrzeni ostatnich dwóch lat przed 
zgłoszeniem.

czesne na trzyletnie studia doktoranckie 
25000 dolarów nowozelandzkich rocznie (2083,33) miesięcznie na 
pokrycie kosztów utrzymania 
maksymalnie 600 dolarów nowozelandzkich rocznie na pokrycie 
kosztów ubezpieczenia 
zdrowotnego 
2000 dolarów nowozelandzkich (na trzy lata) na pokrycie kosztów 
podróży związanych z badaniami i uczestnictwem w konferencjach 
naukowych 
800 dolarów nowozelandzkich (na trzy lata) na książki i publikacje 
naukowe 
500 dolarów nowozelandzkich wypłacanych jednorazowo jako pomoc 
na osiedlenie się dla studentów przybywających specjalnie do Nowej 
Zelandii w celu odbycia studiów doktoranckich 
ta kwota nie jest przyznawana studentom już mieszkającym w Nowej 
Zelandii. Nie przewidziano dodatkowych funduszy na utrzymanie 
osób towarzyszących.

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000522
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Fundacja Bayer 
Science & Education 

STYPENDIA FUNDACJI 
BAYER SCIENCE & 
EDUCATION

10-07-2016 r.

Stypendium adresowane jest do 
studentów i absolwentów (najpóźniej dwa 
lata od ukończenia studiów), którzy 
wyróżniają się w nauce i przedstawią plan 
pobytu studyjnego w Niemczech.

Stypendia przeznaczone m.in. na projekty studyjne, staże, kursy 
letnie, kursy przygotowawcze i uzupełniające, studia doktoranckie 
przyznawane są w następujących dziedzinach:

biologia, biochemia, biotechnologia, inżynieria bioprocesowa
chemia, inżynieria chemiczna
farmaceutyka
fizyka

Stypendium ma na celu pokrycie kosztów życia, 
podróży i wydatków związanych z nauką w 
Niemczech

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000281
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Międzynarodowa 
Fundacja Młodzieży

PROGRAMY 
MIĘDZYNARODOWEJ 
FUNDACJI MŁODZIEŻY (IYF)

Stały nabór

Działalność IFY skupia się na trzech obszarach:
- Uczenie się: aby poprawić jakość kształcenia i poszerzyć 
możliwości zdobywania wiedzy, zarówno w szkole, jak i poza nią, 
poprzez zwiększony dostęp do IT, reformę szkolnictwa i wsparcie 
nauczycieli;
- praca: aby wyposażyć młodzież w umiejętności interpersonalne, 
rozwijać ich przedsiębiorczość i tym samym pomóc im w znalezieniu 
i utrzymaniu pracy;
- obywatelstwo: aby inspirować, wspierać i promować 
zaangażowanie młodych ludzi i ich działania inspirujące pozytywne 
zmiany społeczne, przygotowując ich tym samym do pełnienia 
aktywnej roli w społeczeństwie;

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000503
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European Cultural 
Foundation 

GRANTY PODRÓŻNE 
EUROPEJSKIEJ FUNDACJI 
KULTURY - STEP BEYOND

Stały nabór

artyści lub pracownicy kultury zajmujący 
się dowolną dziedziną lub dyscypliną 
kultury lub sztuki (osoby indywidualne lub 
reprezentujący niezależne organizacje 
kulturalne lub artystyczne) 
- pochodzący z Europy lub państw 
sąsiadujących 
- w wieku poniżej 35 lat

Wszystkie działania podejmowane w ramach funduszu STEP 
Beyond koncentrują się wokół trzech naczelnych pryncypiów:
1. Dowartościowanie ludzi poprzez kulturę i sztukę – wsparcie 
społeczności w celu wymiany i wzmocnienia grup słabiej 
reprezentowanych 
2. Łączenie źródeł wiedzy – łączenie i dzielenie się wiedzą jest 
istotne dla budowy otwartej Europy 
3. Łączenie praktyki i polityki – wspierane są projekty budujące 
otwartą Europę poprzez przyczynianie się do rozwoju polityki 
kulturalnej na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym i 
europejskim.

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000402
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Fundacja Współpracy 
Polsko-Niemieckiej

DOTACJE NA SPOTKANIA I 
WSPÓŁPRACĘ 
PARTNERSKĄ POLSKO-
NIEMIECKĄ

Stały nabór

Priorytetowo traktowane są następujące inicjatywy:
- spotkania i współpraca instytucjonalna - wymiana doświadczeń, np. 
grup zawodowych, także grup młodzieżowych, partnerstwa miast i 
gmin, uniwersytetów, różnego rodzaju stowarzyszeń i organizacji, 
- prace naukowe, kształcenie i wspieranie nauki języka polskiego i 
języka niemieckiego jako języków obcych oraz polonistyki i 
germanistyki w kraju sąsiada - prace naukowe, których przedmiotem 
jest tematyka polska, niemiecka lub polsko-niemiecka, np. w formie 
projektów badawczych, konferencji, seminariów bądź publikacji, 
- media - działania na rzecz rzetelnego informowania opinii 
publicznej o kraju sąsiada, 
- działania literackie i artystyczne, uznawane za ważne dla dialogu 
polsko-niemieckiego - projekty w dziedzinie muzyki, teatru, filmu, 
literatury, sztuk pięknych i architektury.

Maksymalna wysokość dotacji:  80.000 PLN lub 
20.000 EUR. 
Dotacja nie może stanowić więcej niż 60% 
kosztów projektu.

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000028

Fundacja Współpracy-
Polsko-Niemieckiej

GFPS - SEMESTRALNE 
STYPENDIA W NIEMCZECH

31-03-2016 r.

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. 
Stypendium może zostać przyznane na semestr letni, trwający w 
Niemczech od kwietnia do sierpienia, lub na semestr zimowy, 
trwający od października do końca lutego. 

Wartość stypendium fundowanego przez GFPS i 
GFPS-Polska obejmuje m.in. miesięczne 
stypendium w wysokości 500-550 euro oraz 
udział w dwóch czterodniowych seminariach.

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000014
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Niemiecka Fundacja 
Federalna Środowisko-
Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt

STYPENDIUM Z OCHRONY 
ŚRODOWISKA W 
NIEMCZECH

16-09-2016 r.

● posiadają tytuł magistra polskiej uczelni,
● uzyskali dyplom ukończenia studiów nie 
wcześniej niż w ostatnich trzech latach,
● nie ukończyli 31 roku życia,
● są na stałe zameldowani w Polsce.

Stypendium umożliwia odbycie stażu w Niemczech (trwającego od 6 
do 12 miesięcy) na uniwersytetach, w przedsiębiorstwach, 
instytucjach badawczych, urzędach, przedsiębiorstwach, 
organizacjach pozarządowych itp. Miejsce praktyki wybiera 
Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko.

Stypendium wynosi 1060 euro miesięcznie, 
stypendium jest wolne od podatku. Fundacja 
dodatkowo finansuje koszty ubezpieczenia w 
Niemczech.

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000064
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Fundacja Inkubator 
Technologiczny

YOUTH BUSINESS POLAND Stały nabór
Osoby w wieku 18–35 lat, które chcą 
założyć firmę, lub już ją prowadzą, ale nie 
dłużej niż 3 lata.

Cele V edycji Programu YBP
– Zapewnienie młodym osobom w wieku 18–35 lat wsparcia Mentora 
i udziału w profesjonalnych szkoleniach biznesowych, które pomogą 
w założeniu i rozwoju ich działalności gospodarczej,
– stworzenie co najmniej 60 nowych miejsc pracy,
– promocja idei wolontariatu biznesowego,
– rozwój mentoringu w Polsce.

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000191



DAAD

STYPENDIA DAAD NA 
PODRÓŻE GRUPOWE DO 
NIEMIEC DLA POLSKICH 
GRUP STUDENCKICH

01-02-2016 r.
10-15 osobowe grupy studentów 
wszystkich kierunków od drugiego roku 
studiów oraz jeden nauczyciel akademicki 

Stypendia te umożliwiają grupom studenckim (pod kierownictwem 
nauczycieli akademickich) nawiązanie lub podtrzymanie kontaktów z 
niemieckimi uczelniami, wymianę wiedzy i doświadczeń podczas 
odwiedzin co najmniej dwóch uczelni, spotkania z niemieckimi 
nauczycielami akademickimi i studentami oraz zdobycie informacji o 
Niemczech w kontekście ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. 
Odwiedzane firmy i instytucje muszą mieć powiązanie z kierunkiem 
studiów uczestników podróży.

50 euro na dzień podróży dla każdego 
uczestnika, 90% przyznanej kwoty zostanie 
przekazane na konto uczelni/ wydziału przed 
rozpoczęciem podróży (pozostałe 10% 
wypłacane jest po otrzymaniu sprawozdania).

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000022
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Europa dla obywateli
Komponent 1:

Pamięć europejska
1 marca 

Wnioskodawcami mogą być publiczne 
samorządy terytorialne/władze lokalne, 
NGO, instytuty badawcze

 

Projekty dotyczące wspólnej historii europejskiej, refleksji nad 
przyczynami pojawienia się reżimów totalitarnych oraz 
upamiętniające ich ofiary; działania promujące postawy otwartości i 
tolerancji.

http://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-
dzialania/pamiec-europejska/

http://europadlaobywateli.pl/ha
rmonogram/

Europa dla obywateli

Komponent 2:

Demokratyczne zaangażowanie 
i uczestnictwo obywatelskie

Partnerstwo miast

1 marca

1 września

Wnioskodawcami mogą być 
miasta/władze miejskie lub ich komitety 
ds. partnerstwa, inne organizacje 
nienastawione na zysk, reprezentujące 
samorządy terytorialne.

Projekty współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi, mające 
na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym i unijnym do 
angażowania się społecznego, politycznego oraz wolontariatu.

http://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-
dzialania/partnerstwo-miast/

http://europadlaobywateli.pl/ha
rmonogram/

Europa dla obywateli

Komponent 2:

Demokratyczne zaangażowanie 
i uczestnictwo obywatelskie

Sieci miast

1 marca

1 września

Wnioskodawcami mogą być 
miasta/władze miejskie lub ich 
komitety/sieci miast partnerskich, inne 
poziomy samorządów terytorialnych/władz 
regionalnych, federacje/stowarzyszenia 
samorządów terytorialnych, organizacje 
nienastawione na zysk reprezentujące 
samorządy.

Długofalowa współpraca władz miejskich i stowarzyszeń jednostek 
samorządowych, tworzących sieć współpracy wokół zagadnień 
ważnych dla danych społeczności, w dłuższej perspektywie 
prowadząca do wypracowania propozycji rozwiązań na poziomie 
polityki lokalnej oraz unijnej.

http://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-
dzialania/sieci-miast/

http://europadlaobywateli.pl/ha
rmonogram/

Europa dla obywateli

Komponent 2:

Demokratyczne zaangażowanie 
i uczestnictwo obywatelskie

Projekty społeczeństwa 
obywatelskiego

1 marca

Organizacje nienastawione na zysk, w tym 
organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego,
\Instytucje edukacyjne, kulturalne lub 
badawcze.

W ramach Działania 2.3 prowadzone są debaty, organizowane 
konferencje, spotkania i warsztaty oraz przygotowywane narzędzia 
odpowiadające dwóm wybranym przez Wnioskodawcę rodzajom 
aktywności spośród następujących:
\promowanie zaangażowania społecznego i solidarności,
\gromadzenie opinii,
\wolontariat

http://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-
dzialania/projekty-spoleczenstwa-
obywatelskiego/

http://europadlaobywateli.pl/ha
rmonogram/



Kreatywna Europa
Kultura

TŁUMACZENIA LITERACKIE luty 2016

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=1
83

Kreatywna Europa 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=1
79

Kreatywna Europa Platformy europejskie październik 2016

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

http://kreatywna-
europa.eu/kultura/?page_id=1
81

Kreatywna Europa
PROJEKTY WSPÓŁPRACY 
EUROPEJSKIEJ

7 października 2016 r.
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=1
76



Kreatywna Europa 
komponent Media 

Development / pakiet projektów 4/02/2016

Wnioski mogą składać niezależne 
europejskie audiowizualne firmy 
producenckie, które funkcjonują legalnie 
od co najmniej 36 miesięcy i mogą 
przedstawić udowodnione osiągnięcia 
oraz posiadają co najmniej 50% praw do 
projektów.

Development pakietu projektów filmowych ( 3- 5 projektów) o 
minimalnej długości 60 minut przeznaczone przede wszystkim do 
dystrybucji kinowej:

filmy fabularne,
filmy animowane,
kreatywne filmy dokumentalne.

Development projektów filmowych przeznaczone przede wszystkim 
do emisji telewizyjnej oraz eksploatacji na platformach cyfrowych:

filmy fabularne (pojedyncze lub seriale) całkowitej długości minimum 
90 minut,
filmy animowane (pojedyncze lub seriale) całkowitej długości 
minimum 24 minuty,
kreatywne filmy dokumentalne (pojedyncze lub seriale) całkowitej 
długości minimum 50 minut.

Całkowity budżet przeznaczony w 2016 roku na 
współfinansowanie pakietów projektów 
szacowany jest na 12,5 miliona euro.

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

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

ERA-Net SOLAR

http://www.ncbir.pl/progr
amy-
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,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

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

BONUS-185
 9 listopada 2015 - 10 
marca 2016 r., 

Konsorcjum składające wniosek w 
konkursie musi być złożone co najmniej z 
3 podmiotów prawnych, z których każdy 
ma siedzibę w innym kraju członkowskim 
UE lub stowarzyszonym, a przynajmniej 2 
spośród tych krajów są krajami 
członkowskimi programu BONUS-185 
(Finlandia, Dania, Estonia, Niemcy, Litwa, 
Łotwa, Szwecja, Polska).

Konkurs będzie podzielony na 2 ścieżki:
 Themes 1 – projekty zorientowane na badania naukowe
 Themes 2 – projekty zorientowane na opracowanie innowacyjnych 
rozwiązań.

http://www.ncbir.pl/programy-
miedzynarodowe/bonus---
185/aktualnosci/art,3634,plano
wane-otwarcie-nowego-
konkursu-w-ramach-programu-
bonus-185.html

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

ERA-NET COFUND BESTF3 do 29 lutego 2016 r.

http://www.ncbir.pl/programy-
miedzynarodowe/era-net-co-
fund/bestf3/aktualnosci/art,381
4,era-net-cofund-bestf3-
otwarcie-naboru-wnioskow-w-
konkursie.html

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

ERA-NET SOLAR do 11 kwietnia 2016 r.

http://www.ncbir.pl/programy-
miedzynarodowe/era-
net/solar/aktualnosci/art,3834,
konkurs-w-ramach-era-net-
solar.html

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

ERA-NET Bioenergy
12 października 2015 r.- 
22 stycznia 2016 r. 

http://www.ncbir.pl/programy-
miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/era-
net-bioenergy/art,3639,era-net-bioenergy-
otwarcie-naboru-wnioskow-w-10-
konkursie.html

http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-
sieciowa/era-net-bioenergy/art,3639,era-net-bioenergy-otwarcie-
naboru-wnioskow-w-10-konkursie.html

http://www.ncbir.pl/programy-
miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/era-net-
bioenergy/art,3639,era-net-bioenergy-otwarcie-
naboru-wnioskow-w-10-konkursie.html

http://www.ncbir.pl/programy-
miedzynarodowe/wspolpraca-
sieciowa/era-net-
bioenergy/art,3639,era-net-
bioenergy-otwarcie-naboru-
wnioskow-w-10-konkursie.html



NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

ERA-NET SusAn 

European Research Area on 
Sustainable Animal Production 
Systems SusAn

4 stycznia 2016 r. - 29 
marca 2016 r.

Temat konkursu:
Zrównoważona produkcja zwierzęca
 
Zakres konkursu:
This co-funded call for research is open to transnational research 
proposals which take a systems and interdisciplinary approach to 
research to address multiple objectives under the following three 
Research Areas:
Research Area 1: Improve the productivity, resilience and 
competitiveness of European Animal Production
Research Area 2: Improve and manage resource use to reduce 
waste and enhance the environmental sustainability of European 
Animal Production
Research Area 3: Improve on-farm practices to enhance consumer 
acceptability and address societal challenges associated with animal 
welfare, product quality and safety, biodiversity and provision of 
ecosystem services.
 

Zakres konkursu będzie dotyczyć  zrównoważonej  produkcji 
zwierzęcej, a tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć 
wymienionych obszarów badawczych:

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów 
w projektach wyłonionych w ramach konkursu 
NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 
euro. Kwota o jaką  mogą ubiegać się podmiot/y 
reprezentujące Polskę w danym konsorcjum 
projektowym to 300 000 euro/projekt.

http://www.ncbir.pl/programy-
miedzynarodowe/era-net-co-
fund/era-net-
susan/aktualnosci/art,3907,era-
net-susan-otwarcie-naboru-
wnioskow-w-konkursie.html

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

ERA-IB2 7th Joint 
Transnational Call for 
Proposals

2 listopada 2015 r.
-
1 lutego 2016 r.

http://www.ncbir.pl/programy-
miedzynarodowe/era-
net/era/konkursy/art,3693,otwarcie-naboru-
wnioskow-w-7-konkursie-w-ramach-era-
net-industrial-biotechnology-2.html

Conversion of industrial by-products and biomass into value-added 
products;
Novel systems for new or more sustainable processes using bio-
catalysts such as enzymes, micro-organism and cell-free 
biosynthesis systems from natural or synthetic origins. This includes 
orthogonal biosystems, minimal genome approaches and protocells;
Compounds by understanding and engineering metabolic pathways 
including synthetic biology approaches;
Process development, intensification and/or integration in existing 
industrial processes e.g. upstream or downstream design, scale-up 
of biotechnological processes.

http://www.ncbir.pl/programy-
miedzynarodowe/era-
net/era/konkursy/art,3693,otwa
rcie-naboru-wnioskow-w-7-
konkursie-w-ramach-era-net-
industrial-biotechnology-2.html

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

The Blue Baltic

Termin wstępnej 
rejestracji wniosków 
mija 9 lutego 2016r., 
godz. 17.00 CET

Termin składania 
pełnych wniosków mija 
10 marca 2016 r., godz. 
17.00 CET

Konsorcjum składające wniosek w 
konkursie musi być złożone co najmniej z 
3 podmiotów prawnych, z których każdy 
ma siedzibę w innym kraju członkowskim 
UE lub stowarzyszonym, a przynajmniej 2 
spośród tych krajów są krajami 
członkowskimi programu BONUS-185 
(Finlandia, Dania, Estonia, Niemcy, Litwa, 
Łotwa, Szwecja, Polska).

http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/bonus---
185/aktualnosci/art,3685,otwarcie-konkursu-the-blue-baltic-w-ramach-
programu-bonus-185.html

http://www.ncbir.pl/programy-
miedzynarodowe/bonus---
185/aktualnosci/art,3685,otwar
cie-konkursu-the-blue-baltic-w-
ramach-programu-bonus-
185.html

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

TANGO
od 15 grudnia 2015 r. do 
15 marca 2016 r.

Wspólne Przedsięwzięcie TANGO ma na celu wsparcie wdrażania w 
praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie 
prowadzenia badań podstawowych Program skierowany jest do 
jednostek naukowych podejmujących, działania dotyczące 
praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań 
podstawowych.

http://www.ncbir.pl/programy-
krajowe/tango/konkurs-nr-
2/aktualnosci/art,3840,ii-
konkurs-w-ramach-wspolnego-
przedsiewziecia-tango.html



NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

Inicjatywa CORNET  do 30 marca 2016 r. 

http://www.ncbir.pl/programy-
miedzynarodowe/wspolpraca-
sieciowa/inicjatywa-
cornet/aktualnosci/art,3848,21-
konkurs-w-ramach-inicjatywy-
cornet.html

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

LIDER
14.01.2016 r. – 
14.03.2016 r.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego 
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-vii-
edycja/aktualnosci/art,3841,vii-
edycja-programu-lider.html

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

JTC 2016 do 1 lutego 2016 r.

http://www.ncbir.pl/programy-
miedzynarodowe/era-net-co-
fund/e-rare-
3/aktualnosci/art,3829,e-rare-3-
otwarcie-naboru-wnioskow-w-
konkursie-jtc-2016.html

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

TRANSCAN-2 JTC 2015 do 5 lutego 2016 r.

http://www.ncbir.pl/programy-
miedzynarodowe/era-net-co-
fund/transcan-
2/aktualnosci/art,3824,transca
n-2-otwarcie-naboru-wnioskow-
w-konkursie-jtc-2015.html

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

CORE 201
 od połowy stycznia 
2016 r. do 21 kwietnia 
2016 r.

w obszarze „Innovation in Services” będzie możliwe składanie do 
FNR wniosków na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty. 

Obszar „Innovation in Services” obejmuje następujące zagadnienia:
 
projektowanie usług dla biznesu
rozwój i działanie systemów finansowych
bezpieczeństwo informacji
działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów.

http://www.ncbir.pl/programy-
miedzynarodowe/wspolpraca-
dwustronna/luksemburg/v-
konkurs/art,3871,ogloszenie-
konkursu-core-2016-przez-
luksemburska-agencje-fnr-
mozliwosc-skladnia-wnioskow-
na-projekty-polsko-
luksemburskie.html

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

III konkurs w ramach 
Wspólnego Przedsięwzięcia 
CuBR

od dnia 18 stycznia 
2016 r.,do  17 marca 
2016 r.

jednostki bezpośrednio związane z 
przemysłem metali nieżelaznych oraz 
górnictwem, ale również zespoły z innych 
dziedzin nauki i techniki

W ramach III edycji prezentujemy 20 tematów skoncentrowanych w 
czterech obszarach tematycznych: 
 
Górnictwo i geologia,
Przeróbka rud,
Metalurgia, przetwórstwo, nowe materiały,
Ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem, efektywność w biznesie.
 
Ogłoszone tematy koncentrują się na poszukiwaniu innowacyjnych 
rozwiązań dla przemysłu metali nieżelaznych, których gotowość 
technologiczna oznaczać będzie możliwość ich testowania w skali 
pilotowej lub wdrożenie. W celu ich realizacji niezbędne jest 
przeprowadzenie badań na styku różnych dziedzin, w 
multidyscyplinarnych zespołach. Takie działania pozwolą na 
uzyskanie i przemysłową komercjalizację kompleksowych rozwiązań, 
stymulujących wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej 
gospodarki.

http://www.ncbir.pl/programy-
krajowe/wspolne-
przedsiewziecia/cubr/aktualno
sci-iii-konkurs/art,3869,iii-
konkurs-w-ramach-wspolnego-
przedsiewziecia-cubr.html



Narodowe Centrum 
Nauki

FUGA
15 grudnia do 15 marca 
2016r.

konkurs na staże po  uzyskaniu stopnia naukowego doktora
http://www.ncn.gov.pl/finansow
anie-
nauki/konkursy/harmonogram

Narodowe Centrum 
Nauki

ETIUDA
15 grudnia do 15 marca 
2016r.

Konkurs na stypendia doktorskie
http://www.ncn.gov.pl/finansow
anie-
nauki/konkursy/harmonogram

Narodowe Centrum 
Nauki

SYMFONIA
15 grudnia do 15 marca 
2016r.

na 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

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

Narodowe Centrum 
Nauki

TANGO 2
od 15 grudnia 2015 r. do 
15 marca 2016 r.

https://www.ncn.gov.pl/oglosze
nia/konkursy/tango2

Narodowe Centrum 
Nauki

NORFACE do 30 marca 2016 r.

grupy badawcze złożone z co najmniej 
trzech zespołów naukowych 
pochodzących z co najmniej 3 krajów 
uczestniczących w konkursie.

międzynarodowe projekty badawcze  z zakresu nauk społecznych
https://www.ncn.gov.pl/aktualn
osci/2016-01-13-ogloszenie-
norface-dial

n
o
w
o
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ć

Narodowe Centrum 
Nauki

ERA-NET Smart Urban Futures 
otwarty

 do dnia 15 marca 2016 
r

międzynarodowe zespoły badawcze 
złożone z co najmniej 3 zespołów 
naukowych pochodzących z 3 różnych 
krajów przystępujących do konkursu.

międzynarodowe projekty badawcze, obejmującym następujące 
tematy:
Concepts and strategies for smart urban transformation, growth and 
shrinkage,
New dynamics of public services,
Inclusive, vibrant and accessible urban communities.

 23,5 miliona EUR (konkursu współfinansowany 
ze środków Horyzontu 2020)

https://www.ncn.gov.pl/aktualn
osci/2015-12-16-nowy-konkurs-
ensuf

a
k
t
u
a
l
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z
a
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Narodowe Centrum 
Nauki

Infect-ERA

do 17 marca 2016 r. 
Termin składania 
pełnych wniosków 
upływa 15 lipca 2016 r.

grupy badawcze złożone z co najmniej 3, 
a co najwyżej 6 zespołów pochodzących z 
minimum 3 krajów należących do sieci. 

Tematyka konkursu:
The host-pathogen interactions, with regard to clinically relevant 
microbial clones, focused on host susceptibility (e.g., innate immune 
response, populations at risk, etc.).
Development of innovative strategies for the diagnostic and 
treatment of high clinically relevant microbial infections; optimisation 
of antimicrobial therapy in an individual patient and development of 
biomarkers to allow individual response prediction.

https://www.ncn.gov.pl/aktualn
osci/2015-12-16-infect-era-
zapowiedz

n
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m.st. Warszawa
Otwarte konkursy ofert na 
realizację zadań publicznych  

http://ngo.um.warszawa.
pl/otwarte-
konkursy/wykaz?tid=136
&tid_1=All&field_data_w
aznosci_value[value][ye
ar]

- 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;

Zgodnie z założeniami zapisanymi w dokumencie Call Text projekty 
te powinny być zorientowane na nowe technologie oraz unikalne i 
innowacyjne koncepcje w zakresie efektywności wykorzystania 
zasobów (resources) z uwzględnieniem aspektów  ekonomicznych, 
ekologicznych i społecznych.

 www.ngo.um.warszawa.pl/otw
arte-konkursy-ofert-na-
realizacje-zadan-publicznych

m.st. Warszawa
Harmonogram konkursów 
BFEiRG

http://europa.um.warsza
wa.pl/projekty_partnersk
ie

Kluczowe obszary można rozumieć jako:

Zgodnie z National Funding Regulations - Poland 
(Call Text, str. 17-18), wnioskowane 
dofinansowanie na 1 projekt, niezależnie od 
liczby partnerów polskich biorących w nim udział, 
może wynosić maksymalnie 40 000 euro.


