
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

od 31.03.2016 do 
06.06.2016

mikro-, małe, średnie i duże 
przedsiębiorstwa, powiązania 
kooperacyjne;

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawczo-rozwojowe.
Wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych oraz prac 
rozwojowych, kończąc na tzw. pierwszej produkcji – cały proces 
powstania innowacji lub jego wybrane elementy, prowadzony 
samodzielnie przez przedsiębiorcę lub we współpracy z jednostką 
naukową. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie 
przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów 
pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i 
obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii 
pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie 
produkcja masowa lub działalność handlowa;
Wsparciem może zostać objęty także rozwój technologii 
(opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została 
jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w działalności 
gospodarczej, przy czym finansowanie obejmie w szczególności 
koszty przeprowadzenia kolejnych etapów prac badawczo-
rozwojowych uzupełniających lub dostosowujących technologię do 
specyfiki przedsiębiorstwa;
 W ramach projektu badawczo-rozwojowego wsparcie może objąć 
także uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej oraz 
realizacja ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie 
analiz czystości patentowej, które są niezbędne dla skutecznej 
komercjalizacji technologii. Uzyskanie ochrony prawa własności 
przemysłowej nie stanowi obowiązkowego elementu projektu.

30 000 000 euro

(128 097 000 zł)

http://www.funduszedlamazow
sza.eu/nabory-wnioskow/1-2-
dzialalnosc-badawczo-
rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-
projektow-projekty-badawczo-
rozwojowe.html

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html
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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 od 31.12.2015 do 
16.05.2016

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)

Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów 14 000 000 EUR

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

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

 4.3.2 Mobilność miejska w 
ramach ZIT - typ projektów – 
Rozwój zrównoważonej 
multimodalnej mobilności 
miejskiej – ZIT - Parkingi 
,,Parkuj i Jedź”

od 31.03.2016 do 
30.06.2016

W ramach konkursu o dofinansowanie 
projektów mogą ubiegać się jednostki 
samorządu terytorialnego funkcjonujące w 
ramach Porozumienia gmin 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 
(WOF) o współpracy w zakresie realizacji 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
(ZIT) w perspektywie finansowej UE 2014-
2020 oraz jednostki organizacyjne tych 
JST.

W ramach konkursu wspierane będą projekty dotyczące budowy, 
przebudowy węzłów (centrów) przesiadkowych, systemy „Parkuj i 
Jedź”.

Dofinansowanie można otrzymać również na przystosowanie 
istniejących parkingów do funkcji „Parkuj i Jedź".

15 000 000  euro

(64 049 000 zł)

http://www.funduszedlamazow
sza.eu/nabory-wnioskow/4-3-2-
mobilnosc-miejska-w-ramach-
zit-typ-projektow-rozwoj-
zrownowazonej-multimodalnej-
mobilnosci-miejskiej-zit-
parkingi-parkuj-i-jedz.html

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

4.3.2 Mobilność miejska w 
ramach ZIT - typ projektów – 
Rozwój zrównoważonej 
multimodalnej mobilności 
miejskiej – ZIT - Ścieżki i 
infrastruktura rowerowa

od 29.02.2016 do 
29.07.2016

W ramach konkursu o dofinansowanie 
projektów mogą ubiegać się jednostki 
samorządu terytorialnego funkcjonujące w 
ramach Porozumienia gmin 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 
(WOF) o współpracy w zakresie realizacji 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
(ZIT) w perspektywie finansowej UE 2014-
2020 oraz jednostki organizacyjne tych 
JST.

W ramach konkursu wspierane będą projekty dotyczące budowy, 
przebudowy lub wytyczenia wydzielonych dróg dla rowerów, w tym 
oznakowanie przejazdów, pasów dla rowerów i wyznaczenie śluz 
rowerowych oraz przejazdy rowerowe przez skrzyżowania.

Planowane inwestycje ścieżek rowerowych mogą uzyskać 
dofinansowane pod warunkiem, że pełnią funkcję korytarzy 
transportowych i nie zostały zaprojektowane wyłącznie jako 
infrastruktura turystyczno-rekreacyjna.

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna 
kwota dofinansowania projektu
Maksymalny poziom dofinansowania - 80 % 
kosztów kwalifikowanych projektu.
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
43 848 065,00 EUR (185 915 795,60 PLN)

http://funduszedlamazowsza.e
u/nabory-wnioskow/4-3-2-
mobilnosc-miejska-w-ramach-
zit-typ-projektow-rozwoj-
zrownowazonej-multimodalnej-
mobilnosci-miejskiej-zit-sciezki-
i-infrastruktura-rowerowa.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, typ projektu 
„Wzmocnienie potencjału 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych"

od 29.01.2016 do 
30.05.2016

JST, ich związki i stowarzyszenia;
OSP i ich związki.

W ramach działania wspierane będą inwestycje związane z 
doposażeniem w specjalistyczny sprzęt Ochotniczych Straży 
Pożarnych (OSP). W konkursie można składać wnioski o 
dofinansowanie na zakup: 

pojazdów ratowniczo-gaśniczych lub innych pojazdów 
specjalistycznych,
sprzętu stanowiącego wyposażenie specjalistycznych grup 
ratownictwa wysokościowego, wodnego, chemiczno-ekologicznego, 
grup poszukiwawczo – ratowniczych,
sprzętu jednostek OSP realizujących zadania w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej.

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
Maksymalny poziom dofinansowania - 50 % 
kosztów kwalifikowanych projektu.
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
1 475 000,00 EUR.

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/51-
dostosowanie-do-zmian-
klimatu-1/

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 - typ 
projektów „Rozwój 
infrastruktury selektywnego 
systemu zbierania odpadów 
komunalnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem budowy i 
modernizacji Punktów 
Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych 
(PSZOK)”

od 31.03.2016 do 
09.05.2016

JST, ich związki i stowarzyszenia;
jednostki organizacyjne JST posiadające 
osobowość prawną;
podmioty wykonujące usługi publiczne na 
zlecenie jednostek samorządu 
terytorialnego, w których większość 
udziałów lub akcji posiada samorząd;
podmioty wybrane w drodze ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.);

W ramach konkursu wspierane będą projekty dotyczące 
przedsięwzięć skierowanych na rozwój infrastruktury selektywnego 
systemu zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem budowy, rozbudowy lub modernizacji Punktów 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

2 500 000 euro

(10 675 000 zł)

http://www.funduszedlamazow
sza.eu/nabory-wnioskow/5-2-
gospodarka-odpadami-typ-
projektow-rozwoj-infrastruktury-
selektywnego-systemu-
zbierania-odpadow-
komunalnych-ze-szczegolnym-
uwzglednieniem-budowy-i-
modernizacji-punktow-
selektywnego-zbierania-
odpadow-komunalnych-
pszok.html

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

5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ 
projektów „Wzrost regionalnego 
potencjału turystycznego 
poprzez ochronę obiektów 
zabytkowych”

od 31.03.2016 do 
02.06.2016

JST, ich związki i stowarzyszenia;
jednostki organizacyjne JST posiadające 
osobowość prawną;
jednostki sektora finansów publicznych 
posiadające osobowość prawną;
instytucje kultury;
organizacje pozarządowe;
kościoły i związki wyznaniowe;
parki narodowe i krajobrazowe;
podmioty działające w oparciu o przepisy 
ustawy o partnerstwie publiczno – 
prywatnym.

W ramach konkursu wspierane będą projekty dotyczące:

konserwacji, renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji 
historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich 
otoczeniem, umożliwiające zachowanie dotychczasowych funkcji 
obiektów zabytkowych, a także służąca nadaniu im nowych funkcji 
użytkowych (z przeznaczeniem w szczególności na cele kulturalne i 
edukacyjne), w tym również w połączeniu z działalnością 
komercyjną,
ochrony i zachowania zabytkowych ogrodów i parków,
Zabezpieczenia zabytków przed zniszczeniem lub kradzieżą,
Usuwania barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

9 766 943 euro

(41 704 000 zł)

http://www.funduszedlamazow
sza.eu/nabory-wnioskow/5-3-
dziedzictwo-kulturowe-typ-
projektow-wzrost-regionalnego-
potencjalu-turystycznego-
poprzez-ochrone-obiektow-
zabytkowych.html

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

5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ 
projektów „Poprawa 
dostępności do zasobów 
kultury poprzez ich rozwój i 
efektywne wykorzystanie”

od 31.03.2016 do 
01.06.2016

jednostki samorządu terytorialnego (JST), 
ich związki i stowarzyszenia;
jednostki organizacyjne JST posiadające 
osobowość prawną;
jednostki sektora finansów publicznych 
posiadające osobowość prawną;
instytucje kultury;
organizacje pozarządowe;
kościoły i związki wyznaniowe;
parki narodowe i krajobrazowe;
podmioty działające w oparciu o przepisy 
ustawy o partnerstwie publiczno – 
prywatnym.

W ramach konkursu wspierane będą projekty dotyczące:

inwestycji w infrastrukturę trwałą, wyposażenie służące działalności 
kulturalnej, zachowaniu dziedzictwa i zwiększeniu dostępności do 
jego zasobów;
inwestycji infrastrukturalnych, prac modernizacyjnych i 
renowacyjnych w przypadku gdy prace te stanowią dostosowanie 
istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturowych, w tym 
edukacyjnych;
efektywnego wykonywania zadań statutowych, polegające na 
zapewnieniu wysokiej jakości trwałego wyposażenia oraz 
odpowiedniego zabezpieczenia zbiorów będących w posiadaniu 
instytucji;
digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego pod warunkiem 
powszechnego udostępnienia (jako element projektu);
usuwania barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

8 929 585 euro

(38 128 000zł)

http://www.funduszedlamazow
sza.eu/nabory-wnioskow/5-3-
dziedzictwo-kulturowe-typ-
projektow-poprawa-
dostepnosci-do-zasobow-
kultury-poprzez-ich-rozwoj-i-
efektywne-wykorzystanie.html

http://funduszedlamazowsza.e
u/dokument/zapoznaj-sie-z-
prawem-i-
dokumentami/harmonogram-
naborow-na-projekty-w-trybie-
konkursowym-na-2016-r.html
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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 - 
typ projektów – Opracowanie 
planów ochrony dla obszarów 
cennych przyrodniczo

od 31.03.2016 do 
04.05.2016

jednostki samorządu terytorialnego (JST), 
ich związki i stowarzyszenia.

Opracowanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo

200 000 euro

(854 000 zł)

http://www.funduszedlamazow
sza.eu/nabory-wnioskow/5-4-
ochrona-bioroznorodnosci-typ-
projektow-opracowanie-planow-
ochrony-dla-obszarow-
cennych-przyrodniczo-1.html

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 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

8.3 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

od 30.03.2016 do 
12.04.2016

JST, ich jednostki organizacyjne, związki i 
stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono 
realizację zadań publicznych;
podmioty, w których większość 
udziałów/akcji mają JST/ich związki i 
stowarzyszenia;
urzędy administracji publicznej, jednostki 
budżetowe;
podmioty aktywnie zaangażowane w 
integrację społeczną, wsparcie rodziny;
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.

Rozwój dziennych form wsparcia, środowiskowych usług 
społecznych realizowanych na rzecz osób niesamodzielnych i osób z 
niepełnosprawnościami,

4 000 000 euro

(17 080 000 zł)

http://www.funduszedlamazow
sza.eu/nabory-wnioskow/9-2-1-
zwiekszenie-dostepnosci-
uslug-spolecznych.html

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

 od 29.02.2016 do 
07.03.2016

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać 
się wyłącznie Ośrodki Wsparcia Ekonomii 
Społecznej, które złożyły wniosek o 
przeprowadzenie procesu akredytacji, z 
zastrzeżeniem, że umowa o 
dofinansowanie podpisana zostanie 
wyłącznie z OWES, który posiada 
akredytację ministra właściwego do spraw 
zabezpieczenia społecznego dla typów 
usług wparcia ekonomii społecznej 
przewidzianych w konkursie.Status 
akredytowanego OWES będzie 
potwierdzany przy podpisywaniu umowy o 
dofinansowanie.

Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób 
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
95%
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
Kwota dofinansowania w ramach konkursu 
przeliczona kursem EBC z dnia 30.12.2015 
wynoszącym 4,2400 wynosi 20 195 226,00 PLN

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/93-rozwoj-
ekonomii-spolecznej-rpo-
mazowieckiego-1/

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

10.1 Kształcenie i rozwój dzieci 
i młodzieży

Poddziałanie 10.1.2
Edukacja ogólna w ramach ZIT

od 29.02.2016 do 
16.03.2016

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą 
się wszystkie podmioty z wyłączeniem 
osób fizycznych (nie dotyczy osób 
prowadzących działalność gospodarczą 
lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych) z obszaru objętego Strategią 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
dla Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 2014-2020.

1. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 
oraz właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, 
innowacyjności oraz pracy zespołowej)
2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie 
eksperymentu
3. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz 
rozwijanie kompetencji informatycznych

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
Maksymalny poziom dofinansowania projektu 
wynosi 95%.
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
Kwota dofinansowania w ramach konkursu 
przeliczona kursem EBC z dnia 30.12.2015 r. 
wynoszącym 4,4240 wynosi 14 098 000,00 PLN

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/101-
ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-
mlodziezy-1012-edukacja-
ogolna-w-ramach-zit/

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

10.2 Kompetencje kluczowe 
osób dorosłych

od 29.02.2016 do 
08.03.2016

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

Szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji cyfrowych[1] i 
językowych[2] zakończone procesem formalnego potwierdzania i 
certyfikacji nabytych kwalifikacji

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
Maksymalny poziom dofinansowania projektu 
wynosi 90% ( 80% UE+10% BP).
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
Kwota dofinansowania w ramach konkursu 
przeliczona kursem EBC z dnia 30.12.2015 
wynoszącym 4,2400 wynosi 20 693 161,53 PLN

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/102-
kompetencje-kluczowe-osob-
doroslych/

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

Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój

2.1 Wsparcie inwestycji w 
infrastrukturę B+R

od 01.03.2016 do 
29.04.2016

Dofinansowanie będzie udzielane 
przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój 
inwestycji typu centra badawczo-
rozwojowe.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub 
rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w 
aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która 
służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz 
tworzenia innowacyjnych produktów i usług. 

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki 
inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty 
doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby 
projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych 
bezpośrednio z realizacją projektu.     

Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczonych na 
dofinansowanie projektów dla niniejszej rundy 
aplikacyjnej wynosi 1 000 000 000 zł, w tym 89 
000 000,00 zł dla projektów zlokalizowanych w 
województwie mazowieckim oraz 911 000 000,00 
zł dla projektów zlokalizowanych w województwie 
innym niż mazowieckie.

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/21-wsparcie-
inwestycji-w-infrastrukture-br-
przedsiebiorstw-1/

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

2.3.2 Bony na innowacje dla 
MŚP

6 czerwca 2016 r.
-
30 stycznia 2017r.

mikro, mali i średni przedsiębiorcy
Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, 
przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).

62,5 mln
http://poir.parp.gov.pl/2016/hor
monogram-naborow-na-2016-
rok

Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój

2.3.3 Umiędzynarodowienie 
Krajowych Klastrów 
Kluczowych

30 listopada 2015 r.
-
9 grudnia 2016 r.

 koordynatorzy Krajowych Klastrów 
Kluczowych. Ostatecznym odbiorcą 
wsparcia są również przedsiębiorcy 
wchodzący w skład Krajowego Klastra 
Kluczowego.

Wsparcie projektów mających na celu wzrost innowacyjności i 
konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych 
Klastrów Kluczowych na rynkach międzynarodowych.

41 mln
http://poir.parp.gov.pl/2016/hor
monogram-naborow-na-2016-
rok



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

2.3.4 Ochrona własności 
przemysłowej

18 lipca 2016 r.
-
20 stycznia 2017 r.

mikro, mali i średni przedsiębiorcy
Wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim przedsiębiorcom 
na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony 
praw własności przemysłowej.

50 mln 
http://poir.parp.gov.pl/2016/hor
monogram-naborow-na-2016-
rok

Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój

3.1.5 Wsparcie MŚP w 
dostępie do rynku kapitałowego- 
4 Stock

12 stycznia 2016 r.
- 31 marca 2016 r.

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

3.1.5 Wsparcie MŚP w 
dostępie do rynku kapitałowego- 
4 Stock

listopad 2016 r.
-
listopad 2017 r.

mikro, mali i średni przedsiębiorcy

Wsparcie projektów, mających na celu przygotowanie niezbędnej 
dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o 
charakterze udziałowym i dłużnym, w celu wprowadzenia zmian 
produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym.

10,6 mln
http://poir.parp.gov.pl/2016/hor
monogram-naborow-na-2016-
rok

Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój

3.2.1 Badania na rynek
1 czerwca 2016 r.
-
31 sierpnia 2016 r.

 mikro, mali i średni przedsiębiorcy

Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R 
przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących 
do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z 
zachowaniem preferencji dla KIS.

1 000 mln
http://poir.parp.gov.pl/2016/hor
monogram-naborow-na-2016-
rok

Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój

3.3.3 Wsparcie MŚP w 
promocji marek produktowych – 
Go to Brand

24 czerwca 2016 r.
-
05 sierpnia 2016 r.

mikro, mali i średni przedsiębiorcy
Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych 
programach promocji oraz programach promocji o charakterze 
ogólnym.

100 mln
http://poir.parp.gov.pl/2016/hor
monogram-naborow-na-2016-
rok

Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój

3.3.3 Wsparcie MŚP w 
promocji marek produktowych – 
Go to Brand

listopad 2016 r.
-
grudzień 2016 r

mikro, mali i średni przedsiębiorcy
Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych 
programach promocji oraz programach promocji o charakterze 
ogólnym.

200 mln
http://poir.parp.gov.pl/2016/hor
monogram-naborow-na-2016-
rok

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

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

od 22.01.2016 do 
15.03.2016

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/

http://power.parp.gov.pl/nabor-
wnioskow/ogloszenie-o-
konkursie-do-dzialania-
dzialania-2-2-wsparcie-na-
rzecz-zarzadzania-
strategicznego-przedsiebiorstw-
oraz-budowy-przewagi-
konkurencyjnej-na-rynku-typ-
projektu-2



Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

2.2 Wsparcie na rzecz 
zarządzania strategicznego 
przedsiębiorstw oraz budowy 
przewagi konkurencyjnej na 
rynku", typ projektu 3: Działania 
szkoleniowe i/lub doradcze 
skierowane do przedstawicieli 
MMŚP w zakresie zasad 
realizacji w zakresie 
przedsięwzięć w formule 
partnerstwa publiczno-
prywatne.  

od 30.03.2016 do 
29.04.2016

1)    podmioty działające na rzecz 
zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich 
lub potencjału adaptacyjnego 
przedsiębiorców,
2)    podmioty działające na rzecz rozwoju 
gospodarczego,
3)    reprezentatywne organizacje 
pracodawców i pracowników w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o 
Radzie Dialogu Społecznego i innych 
instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 
2015 r. poz. 1240),
4)    organizacje pracodawców w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 
o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 
2015 r. nr 2029),
5)    organizacje samorządu 
gospodarczego w rozumieniu ustawy z 
dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. 
z 2015 r. nr 1182, z późn. zm.),
6)    organizacje związkowe w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o 
związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. 
nr 1881),
7) przedsiębiorcy.

1)    analizę rynku pod kątem planowanych przedsięwzięć ppp w 
formule partnerstwa publiczno-prywatnego;

2)    realizację działań szkoleniowych (szkolenia ogólne), 
skierowanych do przedstawicieli MMŚP w zakresie zasad realizacji 
przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;

3)    realizację działań szkoleniowych (szkolenia dedykowane) 
skierowanych do przedstawicieli MMŚP w zakresie zasad realizacji 
przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w 
odniesieniu do konkretnego przedsięwzięcia planowanego przez 
podmiot publiczny do realizacji w formule ppp, które będą wynikały z 
analizy rynku,o której mowa w pkt. 1).

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
90% wartości wydatków kwalifikowalnych 
projektu
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
7 mln zł

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/22-wsparcie-
na-rzecz-zarzadzania-
strategicznego-przedsiebiorstw-
oraz-budowy-przewagi-
konkurencyjnej-na-rynku/
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Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

2.7 Zwiększenie szans na 
zatrudnienie osób szczególnie 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

od 31.03.2016 do 
21.04.2016

administracja rządowa i jej jednostki 
podległe oraz nadzorowane,
jednostki samorządu terytorialnego i ich 
jednostki organizacyjne,
stowarzyszenia i związki jednostek 
samorządu terytorialnego,
organizacje pozarządowe i inne podmioty 
ekonomii społecznej,
federacje lub związki organizacji 
pozarządowych i podmiotów ekonomii 
społecznej,
partnerzy społeczni, zgodnie z definicją 
przyjętą w PO WER,
jednostki naukowe, w tym instytuty 
badawcze,
jednostki badawczo-rozwojowe,
przedsiębiorcy.

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na 
celu realizację kompleksowych działań na rzecz poprawy 
wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także 
działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie 
Romów i integrację ze społecznością większościową.

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 
97,00% wartości projektu
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
20 000 000 zł

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/27-
zwiekszenie-szans-na-
zatrudnienie-osob-szczegolnie-
zagrozonych-wykluczeniem-
spolecznym/
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Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

2.12 Zwiększenie wiedzy o 
potrzebach kwalifikacyjno-
zawodowych

od 30.03.2016 do 
31.05.2016

1)    Przedsiębiorcy;
2)    Podmioty działające na rzecz rozwoju 
gospodarczego;
3)    Podmioty działające na rzecz 
zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich 
lub potencjału adaptacyjnego 
przedsiębiorstw;
4)    Partnerzy społeczni i gospodarczy w 
rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 
r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, z 
późn. zm.);
5)    Reprezentatywne organizacje 
związkowe i pracodawcy w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o 
Radzie Dialogu Społecznego i innych 
instytucjach dialogu społecznego;
6)    Organizacje pracodawców w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 
o organizacjach pracodawców;
7)    Organizacje samorządu 
gospodarczego w rozumieniu ustawy z 
dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle;
8)    Organizacje związkowe w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o 
związkach zawodowych.

Dofinansowanie można uzyskać na projekty mające na celu 
powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji. 
Więciej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/212-
zwiekszenie-wiedzy-o-potrzebach-kwalifikacyjno-zawodowych/ 

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
100%
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
7,8 mln zł

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/212-
zwiekszenie-wiedzy-o-
potrzebach-kwalifikacyjno-
zawodowych/
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Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

2.17 Skuteczny wymiar 
sprawiedliwości

od 31.03.2016 do 
21.04.2016

organizacja pozarządowa

przedsiębiorca

szkoła wyższa

jednostka naukowa 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i 
Prokuratury

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektu: 
szkolenia dla sędziów, urzędników i innych pracowników 
zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i 
innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych 
prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspierające 
wdrażanie modeli zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, 
informacja i komunikacją, świadczenie usług informatycznych, a 
także kontroli zarządczej oraz obsługi interesanta.

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
100%
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
6 000 000 PLN

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/217-skuteczny-
wymiar-sprawiedliwosci/
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Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

4.3 Współpraca 
ponadnarodowa

data naboru wniosków 
od 31.03.2016 do 
15.04.2016

podmioty odpowiedzialne za kreowanie, 
realizację i monitorowanie polityk 
publicznych oraz kontrolę i nadzór nad 
tymi politykami,
-        administracja publiczna,
-        jednostki samorządu terytorialnego,
-        ogólnopolskie stowarzyszenia i 
związki jednostek samorządu 
terytorialnego, 
-        instytucje rynku pracy, 
-        instytucje pomocy i integracji 
społecznej, 
-        szkoły i placówki systemu oświaty, 
-        uczelnie, 
-        przedsiębiorstwa, 
-        organizacje pozarządowe, 
-        podmioty ekonomii społecznej, 
-        partnerzy społeczni zgodnie z 
definicją przyjętą w PO WER, federacje 
lub związki organizacji pozarządowych i 
podmiotów ekonomii społecznej

1)    Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz 
wsparcie mobilności pracowników
2)    Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
3)    Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe 
życie
4)    Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności 
administracji publicznej

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu (ze środków UE i 
środków budżetu państwa) wynosi 97% 
wydatków kwalifikowanych
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
20 000 000,00 PLN

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/43-wspolpraca-
ponadnarodowa-2/
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Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

 4.3 Współpraca
ponadnarodowa

 1 kwietnia 2016 r. do 8 
kwietnia 2016 r.

podmioty odpowiedzialne za kreowanie, 
realizację i monitorowanie polityk 
publicznych oraz   kontrolę i nadzór nad 
tymi politykami;
administracja publiczna;
jednostki samorządu terytorialnego;
ogólnopolskie stowarzyszenia i związki 
jednostek samorządu terytorialnego;
instytucje rynku pracy;
instytucje pomocy i integracji społecznej;
szkoły i placówki systemu oświaty;
uczelnie; 
przedsiębiorstwa;
organizacje pozarządowe;
podmioty ekonomii społecznej;
partnerzy społeczni zgodnie z definicją 
przyjętą w PO WER;
federacje lub związki organizacji 
pozarządowych i podmiotów ekonomii 
społecznej.

Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych 
rozwiązań, powstałych we współpracy z partnerami zagranicznymi w 
obszarach tematycznych, w których organizowany jest konkurs.

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

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/43-wspolpraca-
ponadnarodowa-1/

Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

3.1 Kompetencje w szkolnictwie 
wyższym

od 01.04.2016 do 
01.07.2016

wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź 
niepubliczna, kształcąca co najmniej 100 
studentów na studiach stacjonarnych.

Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym działania 
włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i 
ich realizację, uzupełnione o co najmniej jeden z poniższych 
elementów:

tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na 
aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze,
dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb 
społeczno-gospodarczych.

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/31-
kompetencje-w-szkolnictwie-
wyzszym-3/
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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

5.2 Działania projakościowe i 
rozwiązania organizacyjne w 
systemie ochrony zdrowia 
ułatwiające dostęp do 
niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług 
zdrowotnych

od 04.04.2016 do 
29.04.2016

* podmioty wykazane w art. 3 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, 
ze zm.) czyli organizacje pozarządowe i 
inne podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego, które od co najmniej 
12 miesięcy są zarejestrowane i prowadzą 
działalność w zakresie ochrony zdrowia i 
promocji i reprezentują środowisko 
pacjentów (wymagany okres 12 miesięcy 
od zarejestrowania liczony jest do dnia 
złożenia wniosku o dofinansowanie 
projektu),

* partnerzy społeczni – zgodnie z definicją 
zawartą w PO WER, czyli 
reprezentatywne organizacje 
pracodawców i pracowników w  
rozumieniu ustawy  z  dnia  24  lipca  2015  
r. o  Radzie Dialogu Społecznego i innych 
instytucjach dialogu społecznego (Dz.  U.  
poz.  1240) oraz branżowe i regionalne 
organizacje pracodawców i pracowników 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 
r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 
2015 r., poz. 2029 tj.), ustawy z dnia 22 
marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 
r. Nr 112, poz. 979, z późn. zm.) i ustawy 
z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 
zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167)

zachęcanie do udziału w konsultacjach oraz upowszechnianie 
informacji o konsultacjach publicznych aktów prawnych lub innych 
dokumentów rządowych dotyczących ochrony zdrowia 
przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia lub inny organ 
administracji państwowej zaangażowany w realizacje polityki 
zdrowotnej, np. NFZ; 

- zachęcanie do udziału w konsultacjach oraz upowszechnianie 
informacji o konsultacjach odnoszących się do obszaru ochrony 
zdrowia prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;

- przygotowanie ekspertyz i opinii, zawierających propozycje zmian 
organizacyjnych, prawnych i finansowych, które umożliwiałyby 
poprawę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w tym w 
szczególności poprawę opieki na pacjentem onkologicznym;

- organizacja warsztatów, grup roboczych, konferencji służących 
wymianie dobrych praktyk i kończących się wypracowaniem 
rekomendacji w zakresie:

a) rozwiązań poprawiających dialog społeczny w obszarze ochrony 
zdrowia,

b) funkcjonowania programów profilaktycznych,

c) poprawy rozwiązań służących lepszemu dostosowaniu systemu 
ochrony zdrowia do zmieniających się warunków demograficznych i 
epidemiologicznych.

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
97%
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
Alokacja na konkurs wynosi 5 000 000,00 PLN

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/52-dzialania-
projakosciowe-i-rozwiazania-
organizacyjne-w-systemie-
ochrony-zdrowia-ulatwiajace-
dostep-do-niedrogich-trwalych-
oraz-wysokiej-jakosci-uslug-
zdrowotnych-1/
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Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa

2.1 Wysoka dostępność i 
jakość e-usług publicznyc

od 31.12.2015 do 
31.03.2016

– 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 (A2B, A2C).

Finanse
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.
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczonych na 
dofinansowanie projektów w niniejszym 
konkursie wynosi 1 420 000 000,00 PLN

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/21-wysoka-
dostepnosc-i-jakosc-e-uslug-
publicznych-2-konkurs/



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

3.1 Działania szkoleniowe na 
rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych

od 02.11.2015 do 
04.04.2016

Wnioskodawcą może być organizacja 
pozarządowa, która w realizację projektu 
będzie mogła zaangażować również:

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

Działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji 
cyfrowych. 

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.

Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
Maksymalne dofinansowanie wynosi 93% 
wydatków kwalifikowanych projektu, z czego 
84,63% stanowią środki UE (EFRR) a 8,37% to 
współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
75 000 000 PLN

http://www.funduszeeuropejski
e.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/

Program Operacyjny 
Pomoc Techniczna

1.1 Wsparcie zatrudnienia
od 27.01.2016 do 
30.06.2016

Ministerstwo Rozwoju 
Centrum Projektów Europejskich 
Ministerstwo Finansów
jednostki pełniące rolę Instytucji 
Pośredniczących i Wdrażających dla 
krajowych programów operacyjnych 
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
Główny Urząd Statystyczny,
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów,
Urząd Transportu Kolejowego,
Urząd Zamówień Publicznych,
Ministerstwo Cyfryzacji.

zatrudnienie pracowników instytucji zaangażowanych w realizację 
polityki spójności wykonujących zadania związane z 
przygotowaniem, zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, 
ewaluacją, informacją i promocją, tworzeniem sieci, rozpatrywaniem 
skarg, koordynacją oraz kontrolą i audytem instrumentów 
strukturalnych wdrażanych w ramach polityki spójności w latach 
2014-2020 oraz zamykających poprzednie perspektywy finansowe i 
przygotowujących przyszły okres programowania po 2020 r.;
zatrudnienie pracowników wykonujących działania wspierające na 
rzecz instytucji w systemie realizacji Umowy Partnerstwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
350 000 000 złotych

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/11-wsparcie-
zatrudnienia/

Program Operacyjny 
Pomoc Techniczna

1.2 Wsparcie stanowiska pracy
od 27.01.2016 do 
31.12.2016

Ministerstwo Rozwoju 
Centrum Projektów Europejskich 
Ministerstwo Finansów
jednostki pełniące rolę Instytucji 
Pośredniczących i Wdrażających dla 
krajowych programów operacyjnych 
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
Główny Urząd Statystyczny,
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów,
Urząd Transportu Kolejowego,
Urząd Zamówień Publicznych,
Ministerstwo Cyfryzacji.

szkolenia horyzontalne, w obszarach wysoce specjalistycznych i 
problemowych o szczególnym znaczeniu, indywidualne,
strategie zarządzania zasobami ludzkimi,
koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne niezbędne do 
sprawnego działania instytucji zaangażowanych we wdrażanie 
polityki spójności w latach 2014 – 2020, zamykających poprzednie 
perspektywy i przygotowujących nowy okres programowania po 2020 
r. np. zakup wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego, 
materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wydatki związane z 
powierzchnią biurową.

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
85%
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
135 556 058 złotych

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/12-wsparcie-
stanowiska-pracy/

Program Operacyjny 
Pomoc Techniczna

2.1 Wsparcie instytucji
od 27.01.2016 do 
31.12.2016

Ministerstwo Rozwoju (w zakresie zadań 
związanych z realizacją polityki spójności),
Ministerstwo Finansów (w zakresie zadań 
związanych z realizacją polityki spójności),
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
Główny Urząd Statystyczny,
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów, 
Urząd Transportu Kolejowego,
Urząd Zamówień Publicznych,
Ministerstwo Cyfryzacji,
Ministerstwo Zdrowia.

ewaluacje horyzontalne,
rozwój kultury i potencjału ewaluacyjnego,
analizy, oceny i ekspertyzy,
organizacja i funkcjonowanie komitetów, podkomitetów, grup i 
zespołów roboczych,
przygotowanie, powielanie i dystrybucja materiałów roboczych i 
informacyjnych,
budowa i utrzymanie systemów informatycznych,
wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy uczestnikami systemu 
realizacji polityki spójności,
koordynacja informacji i promocji,
koordynacja pomocy technicznej i regionalnych programów 
operacyjnych,
koordynacja strategiczna i zarządcza na poziomie Umowy 
Partnerstwa.

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
85%
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
97 497 069 złotych

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/21-wsparcie-
instytucji/



Program Operacyjny 
Pomoc Techniczna

3.1 Skuteczni beneficjenci
od 27.01.2016 do 
31.12.2016

Ministerstwo Rozwoju (w zakresie zadań 
związanych z realizacją polityki spójności),
Centrum Projektów Europejskich 
(jednostka odpowiedzialna za koordynację 
sieci Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich).

prowadzenie sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,
szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów,
projekty wypierające potencjalnych beneficjentów (jst) w realizacji 
działań związanych z polityką miejską oraz przygotowaniem 
zintegrowanych inwestycji,
wsparcie dla ZIT  dla miast wojewódzkich, np. koszty 
administracyjne, zakup sprzętu komputerowego, systemy 
informatyczne, dostosowanie i utrzymanie stanowisk pracy, 
tworzenie dokumentu strategicznego na rzecz obszaru 
funkcjonalnego.

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
85%
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
338 234 792 zł

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/31-skuteczni-
beneficjenci/

Program Operacyjny 
Pomoc Techniczna

4.1 Spójna oraz skuteczna 
informacja i promocja

od 27.01.2016 do 
31.12.2016

Ministerstwo Rozwoju (w zakresie zadań 
związanych z realizacją polityki spójności)

tworzenie, utrzymanie i rozwój stron internetowych oraz 
wykorzystanie innych narzędzi komunikacji elektronicznej,
konkursy dotacji dla mediów i partnerów społeczno-gospodarczych,
akcje informacyjno-promocyjne,
działalność wydawnicza,
organizowanie imprez informacyjno-promocyjnych, w tym 
konferencji,
działanie edukacyjne,
promocja i informacja Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
85%
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
29 774 639 zł

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/41-spojna-oraz-
skuteczna-informacja-i-
promocja/

Europejska Współpraca 
Terytorialna

2. Zrównoważony transport 
transgraniczny

od 26.01.2016 do 
31.05.2016

organy administracji rządowej i 
samorządowej, ich związki i 
stowarzyszenia,
jednostki ustanowione przez państwo lub 
samorząd w celu zapewnienia usług 
publicznych, Europejskie Ugrupowania 
Współpracy Terytorialnej. 

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie na budowę lub 
modernizację ważnych transgranicznych odcinków sieci, zwłaszcza 
budowę lub modernizację infrastruktury drogowej łączącej systemy 
transportu po obu stronach granicy.

Dofinansowywane będą tylko projekty, które umożliwiają połączenie 
drugorzędnych i trzeciorzędnych węzłów do sieci TEN–T i 
wzmacniają współpracę transgraniczną. Nie ma możliwości 
dofinansowania połączeń prowadzących z terenów zamieszkałych 
nie będących węzłami sieci TEN-T do węzłów trzeciorzędnych, a 
także tych, które nie wykazują wpływu na poprawę komunikacji w 
obszarze przekraczania granic, bądź nie stanowią jednej wspólnej 
koncepcji polepszenia komunikacji na danym obszarze granicznym.

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
Maksymalna wartość dofinansowania z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. 
Maksymalna wartość dofinansowania projektu to 
6 mln euro.
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
29,76 mln euro

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/2-
zrownowazony-transport-
transgraniczny/

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

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

Europejska Współpraca 
Terytorialna

Interreg Region Morza 
Bałtyckiego

od 1 marca 2016 r. do 1 
czerwca 2016 r.

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/wiadomosci/dru
gi-nabor-projektow-interreg-
region-morza-baltyckiego-
otwarty-wsparcie-dla-
wnioskodawcow/

n
o
w
o
s
c

Europejska Współpraca 
Terytorialna

Interreg Europa
5 kwietnia - 13 maja 
2016 

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/wiadomosci/int
erreg-europa-juz-dostepny-
pakiet-dla-aplikantow-w-2-
naborze/

n
o
w
o
s
c

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"

15 I - 30 VI 2016

podmioty prowadzące działalność 
leczniczą świadczące usługi zdrowotne 
finansowane ze środków publicznych oraz 
ich organy założycielskie, w tym:
podmioty prowadzące działalność 
leczniczą przekształcone w spółki 
kapitałowe świadczące usługi zdrowotne 
finansowane ze środków publicznych,
instytuty badawcze funkcjonujące w 
sektorze ochrony zdrowia,
uczelnie medyczne lub wyższe szkoły 
publiczne prowadzące działalność 
dydaktyczną 
i badawczą w zakresie nauk medycznych,
domy pomocy społecznej finansowane ze 
środków publicznych oraz ich podmioty 
założycielskie,
organizacje pozarządowe działające w 
sektorze ochrony zdrowia.

Następujące wydatki w ramach Funduszu są kwalifikowalne: 
tworzenie sieci kontaktów, wymiana, dzielenie się i transfer wiedzy, 
technologii, doświadczenia i najlepszych praktyk między podmiotami 
z Państw Beneficjentów i podmiotami z Państw-Darczyńców oraz 
organizacjami międzynarodowymi działającymi w obszarze 
merytorycznym programu PL07.

W ramach 15% lub 10% wkładu własnego nie 
przewiduje się udzielania zapewnień 
finansowania przez Ministerstwo Zdrowia 
jednostkom podległym i nadzorowanym.

http://fbr.zdrowie.gov.pl/fbr_zdr
owie/index.php?page=v-nabor-
fwd-pl07

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

Fundusze norweskie i 
Europejski Obszar 
Gospodarczy

PL13 "Ograniczanie 
społecznych nierówności w 
zdrowiu"

15 I - 30 VI 2016

lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy 
medyczni, fizjoterapeuci, analitycy, 
dietetycy oraz przedstawiciele innych 
zawodów pracujący w podmiotach 
działających w obszarze ochrony zdrowia

W ramach projektu organizowane są szkolenia, których celem jest:
Przedstawienie przyczyn powstawania nierówności w zdrowiu;
Omówienie strategii i metod zmniejszania nierówności w zdrowiu (ze 
szczególnym uwzględnieniem działań zdrowia publicznego i promocji 
zdrowia);
Omówienie zasad funkcjonowania systemu zdrowotnego w aspekcie 
zmniejszania nierówności w zdrowiu.

http://fbr.zdrowie.gov.pl/fbr_zdr
owie/index.php?page=iv-nabor-
fwd-pl13

http://www.kdkevents.pl/nierow
nosci/

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

Fundusze norweskie i 
Europejski Obszar 
Gospodarczy

PL02 "Ochrona różnorodności 
biologicznej i ekosystemów"

18 I - 21 III 2016

Wszystkie podmioty, prywatne lub 
publiczne, zgodnie z art. 6.2 ust. 1 
Regulacji, między innymi jednostki 
samorządu terytorialnego oraz państwowe 
jednostki organizacyjne, w tym 
Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy 
Państwowe" (PGL LP), itp., z tym że:
podmioty prywatne oraz organizacje 
pozarządowe (NGOs) w rozumieniu art. 
1.5, ust.1, lit. (m) Regulacji, muszą być 
zarejestrowane na terenie Polski i 
działające przynajmniej 12 miesięcy przed 
datą ogłoszenia naboru wniosków.

Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia 
sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, 
doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami i 
podmiotami z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, 
Norwegia).

W naborze wniosków minimalna kwota 
dofinansowania to 1 000 euro tj. 4 201,10 zł, zaś 
maksymalna kwota dofinansowania to 20 000 
euro tj.    84 022,00 zł.

http://www.mos.gov.pl/artykul/
4465_aktualnosci/25621_oglo
szenie_o_naborze_wnioskow_
w_ramach_funduszu_wspolpra
cy_bilateralnej_mechanizmu_fi
nansowego_eog_2009_2014_
dla_programu_operacyjnego_
pl02_ochrona_roznorodnosci_
biologicznej_i_ekosystemow.ht
ml   
http://www.eog.gov.pl/strony/d
owiedz-sie-wiecej-o-
funduszach/nabory-
wnioskow/harmonogram/



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

2.4 Ochrona przyrody i 
edukacja ekologiczna. 

2.4.5b 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

2.4 Ochrona przyrody i 
edukacja ekologiczna. 

2.4.5c 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. Bazy 
edukacyjne

2.4.6a: Rozwój bazy ośrodków 
prowadzących działalność w 
zakresie edukacji 
podlegających parkom 
narodowym

od 31.12.2015 do 
31.03.2016

Parki narodowe

budowy, rozbudowy, adaptacji ośrodków edukacji podlegających 
parkom narodowym;
doposażenia ośrodków edukacji podlegających parkom narodowym 
w zakresie zakupu materiałów dydaktycznych, uzupełnienia 
wyposażenia oraz zapewnienia bazy lokalowej adekwatnej do 
prowadzonych działań dydaktycznych;
wspierane będą działania o charakterze niezarobkowym, mieszczące 
się w ramach działalności statutowej beneficjenta, nakierowane na 
zwiększenie efektywności prowadzonych działań edukacyjnych;
promowane będzie wspieranie obiektów wielofunkcyjnych, 
stanowiących jednocześnie centra zarządzania i informacji dla 
obszarów objętych różnymi formami ochrony (Natura 2000, parki 
narodowe, rezerwaty biosfery, obszary Ramsar), w ramach rozwoju 
narzędzi i infrastruktury zarzadzania obszarami cennymi 
przyrodniczo.

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
85%
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
30 000 000, 00 zł

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/24-ochrona-
przyrody-i-edukacja-
ekologiczna-bazy-edukacyjne/

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

4.2 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

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

„Wspieranie rozproszonych, 
odnawialnych źródeł energii.  
Część 1) BOCIAN - 
Rozproszone, odnawialne 
źródła energii

od  15 lutego 2016 r. do 
20 maja 2016 r.

Przedsiębiorcy
Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez 
zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących 
odnawialne źródła energii.

http://www.nfosigw.gov.pl/nabo
r-wnioskow/art,191,nabor-
wnioskow-w-ramach-programu-
bocian.html



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

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

Nabór dla Państwowych 
Jednostek Budżetowych

do 15 marca 2016r. 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



 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

Komisja Europejska - 
Dyrekcja ds. Badan 
Naukowych

EUROPEJSKA NAGRODA 
DLA KOBIET INNOWATOREK

20-10-2016 r.

Kryteria uczestnictwa
- Osoba aplikująca musi być kobietą. 
- Uczestniczka musi legalnie przebywać w 
jednym z państw Unii Europejskiej lub w 
kraju członkowskim Programu Ramowego 
w zakresie badań i rozwoju 
technologicznego. 
- Uczestniczka musi być założycielką lub 
współzałożycielką istniejącej i aktywnej 
firmy, która zarejestrowana została przed 
1 stycznia 2013 r. 
- Roczny obrót firmy z roku 2013 lub 2014 
musi wynosić przynajmniej 100 tys. euro. 
- Uczestniczka jako osoba fizyczna lub 
firma założona/współzałożona przez 
uczestnika musi otrzymywać (lub 
otrzymywała w przeszłości) fundusze 
europejskie ze środków unijnych lub 
Europejskiej
- Należy wypełnić formularz on-line.

Nagroda dla kobiet innowatorek ma zwrócić uwagę opinii publicznej 
na potrzebę większej innowacyjności w Europie i zachęcić kobiety 
naukowców do wykorzystania handlowych i biznesowych możliwości 
oferowanych przez projekty badawcze, podjęcia działalności 
gospodarczej i tym samym przyczynienia się do osiągnięcia celów 
strategii europejskich 2020.

Nagrody
Pierwsza nagroda: 100.000 €
Druga nagroda: 50.000 €
Trzecia nagroda: 30.000 €

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000386

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

Komisja Europejska - 
Dyrekcja ds. Edukacji i 
Kultury

EUROPASS Stały nabór
http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000384



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

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.

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej

POLSKO-NIEMIECKA 
WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY

Stały nabór

Wnioski o dotacje mogą składać osoby 
prawne (w wyjątkowych wypadkach 
również osoby fizyczne) w Niemczech i w 
Polsce, które są w stanie wziąć na siebie 
prawną, specjalistyczną i pedagogiczną 
odpowiedzialność za przeprowadzenie 
polsko-niemieckiego spotkania. Projekt 
musi być złożony wspólnie przez 
polskiego i niemieckiego partnera.

Dofinansowane działania:
PNWM przyznaje fundusze m.in. na następujące działania:

praktyki
spotkania młodych Polaków i Niemców
imprezy dokształcające
podróże do miejsc pamięci
publikacje, media itd. 

Maksymalnie finansowanie z PWNM może 
stanowić 75% budżetu projektu. Wsparcie przez 
PNWM wyklucza równoczesne dofinansowanie 
ze środków MENu oraz programu Młodzież w 
działaniu.

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000029

Europejski Parlament 
Młodzieży

EUROPEJSKI PARLAMENT 
MŁODZIEŻY

Stały nabór

Na forum EYP młodzi ludzie, którzy interesują się bieżącą sytuacją 
społeczno-polityczną i procesem demokratyzacji mogą wyrażać 
opinie na różne tematy. Ćwiczą w ten sposób pozytywne myślenie i 
umiejętność podejmowania inicjatyw. W parlamencie nie ma 
podziału na frakcje polityczne.

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000395

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



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

Fundacja im. Roberta 
Boscha

GRENZGÄNGER - 
STYPENDIUM FUNDACJI 
ROBERTA BOSCHA

30-04-2016 r.

Stypendium Grenzgänger jest niemiecką 
edycją programu Fundacji Roberta 
Boscha. Cudzoziemcy mogą się ubiegać 
o stypendium, jeśli posiadają 
wystarczającą znajomość języka 
niemieckiego, by przygotować w tym 
języku publikację. Nie ma określonej 
granicy wieku osób ubiegających się o 
stypendium.

Stypendysta otrzymuje dofinansowanie na okres zbierania 
materiałów do badań w jednym z krajów Europy Środkowo-
Wschodniej.

Efektem badań może być utwór prozaiczny, scenariusz do filmu 
dokumentalnego, reportaż radiowy itp. Warunkiem przyznania 
stypendium jest wcześniejsze pozyskanie jednego z niemieckich 
mediów, które zgodzi się na publikację lub rozpowszechnienie 
przygotowanego przez stypendystę materiału przed szerszą 
publicznością.

Stypendium obejmuje koszty związane z 
prowadzeniem badań (podróż, zakwaterowanie, 
tłumaczenia). Przyznawane są również granty, w 
wysokości od 2000 do 12.000 euro, w zależności 
od czasu trwania i wymaganego nakładu pracy 
przy realizacji projektu. 

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000200

Fundacja Konrada 
Adenauera w Polsce

DOTACJE FUNDACJI 
KONRADA ADENAUERA

30-08-2016 r.
organizacje pozarządowe i instytucje 
naukowe.

Fundacja wspiera konkretne przedsięwzięcia (szczególnie 
organizację konferencji, seminariów) poświęconych tematom:

integracji Polski z Unią Europejską
transformacji gospodarczej
reform samorządów terytorialnych
stosunków polsko-niemieckich

Kwota dotacji i wkład własny są ustalane 
wspólnie z Fundacją.

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000227

United Nations Alliance 
of Civilizations

PROGRAM STYPENDIALNY 
UNITED NATIONS ALLIANCE 
OF CIVILIZATIONS

Stały nabór

obywatele krajów Afryki Północnej, 
Bliskiego Wschodu oraz Europy i Ameryki 
Północnej; 
– profesjonaliści, którzy zdobyli już 
uznanie w swojej dziedzinie i mają realną 
szansę na przyjęcie w najbliższej 
przyszłości roli kluczowych liderów;
– osoby w wieku 28-38 lat.

Celem programu jest przyczynienie się do lepszego poznania się i 
wzajemnego zrozumienia między narodami i społeczeństwami z 
krajów o większości muzułmańskiej, głównie ze świata arabskiego, 
ze społeczeństwami europejskimi i północnoamerykańskimi.

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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 http://www.eurodesk.pl/nb_pro

grams/id/PL0010001114

AIESEC Polska

AIESEC Międzynarodowy 
Program Wymiany Praktyk

nabór ciągły



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.

Atlas Service Corps 
STYPENDIA ATLAS CORPS 
DLA LIDERÓW 
SPOŁECZNYCH

Stały nabór

Kandydaci powinni:
- posiadać dyplom studiów licencjackich
- wykazać się co najmniej dwu letnim 
doświadczeniem w pracy w sektorze non-
profit
- znać język angielski w mowie i w piśmie i 
język hiszpański 
- mieć poniżej 35 lat

oczne stypendia w USA i Ameryce Łacińskiej dla liderów organizacji 
pozarządowych przyznaje Atlas Service Corps  - międzynarodowa 
sieć liderów i organizacji non-profit, której celem jest rozwiązywanie 
problemów społecznych na całym świecie.

Stypendysta odbywa staż (pełny etat) w 
organizacji non profit. Otrzymuje stypendium w 
wysokości 1,000,000 COP miesięcznie, które jest 
przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania. 
Organizator nie pokrywa kosztów przelotu 
doAmeryki Łacińskiej. Kandydat musi ponieść 
koszty wizy, które zostaną mu zwrócone, jeśli 
przyznanie wizy zostanie pozytywnie 
rozpatrzone.

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000188

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

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



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

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

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

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



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

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/

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
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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
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DEVELOPMENT – PROJEKT 
POJEDYNCZY

21 kwietnia 2016

Wnioski mogą składać niezależne 
europejskie firmy producenckie, które 
funkcjonują legalnie od co najmniej 12 
miesięcy i mogą przedstawić 
udowodnione osiągnięcia* oraz posiadają 
przynajmniej 50% praw do projektu.

Niezależna firma producencka to firma, w 
której większościowej kontroli nie posiada 
nadawca telewizyjny, ani pod względem 
pakietu akcji, ani działalności. 
Większościowa kontrola ma miejsce gdy 
ponad 25% kapitału zakładowego firmy 
pozostaje w rękach jednego nadawcy 
telewizyjnego (50% gdy w grę wchodzi 
wielu nadawców).

Firma europejska to firma, której 
bezpośrednimi właścicielami lub 
większościowymi udziałowcami (tzn. 
posiadającymi większościowy pakiet akcji) 
są obywatele krajów członkowskich Unii 
Europejskiej lub obywatele innych krajów 
uczestniczących w komponencie MEDIA, i 
która jest zarejestrowana w jednym z tych 
krajów.

Development pojedynczego projektu filmowego o minimalnej 
długości 60 minut przeznaczonego przede wszystkim do dystrybucji 
kinowej:

filmy fabularne,
filmy animowane,
kreatywne filmy dokumentalne.
Development pojedynczego projektu filmowego przeznaczonego 
przede wszystkim do emisji telewizyjnej oraz eksploatacji na 
platformach cyfrowych:

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

Całkowity budżet przeznaczony na 
współfinansowanie projektów w roku 2016 
szacowany jest na 5 miliona euro. 
Dofinansowanie jest przyznawane w postaci 
bezzwrotnych grantów ryczałtowych, obliczanych 
na podstawie rodzaju i gatunku zgłaszanego 
projektu:

60 000 euro w przypadku animacji
25 000 euro w przypadku dokumentu 
kreatywnego
50 000 euro w przypadku fabuły (jeśli szacowany 
budżet produkcji jest równy/wyższy niż 1,5 
miliona euro)
30 000 euro w przypadku fabuły (jeśli szacowany 
budżet produkcji jest niższy niż 1,5 miliona euro)

http://kreatywna-
europa.eu/aplikacje/

Kreatywna Europa 
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FESTIWALE FILMOWE 28 kwietnia 2016

Wnioskodawcą może być wyłącznie 
podmiot europejski, mający siedzibę w 
państwie uczestniczącym w komponencie 
MEDIA :

prywatne przedsiębiorstwo, organizacja 
nienastawiona na zysk
stowarzyszenie
organizacja dobroczynna
fundacja
organ samorządu lokalnego
rada miejska, itp.

Festiwale filmowe, które spełniają poniższe kryteria:

co najmniej 70% kwalifikującego się repertuaru przedstawianego 
publiczności podczas festiwalu lub co najmniej 100 filmów 
pełnometrażowych (lub 400 filmów krótkometrażowych) musi 
pochodzić z państw uczestniczących w komponencie MEDIA
50% z tych filmów musi pochodzić z innych państw, niż to, w którym 
organizowane jest wydarzenie
 w repertuarze muszą się znaleźć filmy z przynajmniej 15 różnych 
krajów uczestniczących w Programie Kreatywna Europa – 
komponent MEDIA
działanie musi rozpocząć się w okresie między 1 listopada 2016 a 30 
kwietnia 2017.

Całkowity budżet przeznaczony w 2016 roku na 
współfinansowanie projektów szacowany jest na 
3 miliony euro.

Dofinansowanie jest przyznawane w formie 
bezzwrotnego grantu, wyliczanego na podstawie 
liczby prezentowanych europejskich filmów, 
jednak finansowy wkład Unii Europejskiej nie 
powinien przekraczać 60% kwalifikowanych 
kosztów przedsięwzięcia. 4 filmy 
krótkometrażowe (poniżej 50 minut) są liczone 
jako jeden film pełnometrażowy

http://kreatywna-
europa.eu/aplikacje/
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TV PROGRAMMING 26 maja 2016

Niezależne firmy producenckie, które chcą 
wyprodukować film przeznaczony do 
emisji w telewizyjny. Wnioskodawca musi 
być większościowym producentem utworu 
jeśli chodzi o prawa autorskie. W 
przypadku koprodukcji 50%-50% 
wnioskodawca powinien zostać 
wyznaczony przez partnerów jako 
producent delegowany.

Audiowizualna firma producencka to 
firma, której głównym celem i 
przedmiotem działalności jest produkcja 
audiowizualna.

Firma niezależna to firma, w której 
większościowej kontroli nie posiada 
nadawca telewizyjny, ani pod względem 
pakietu akcji, ani działalności. 
Większościowa kontrola ma miejsce, gdy 
ponad 25% kapitału zakładowego firmy 
producenckiej pozostaje w rękach jednego 
nadawcy telewizyjnego (50%, gdy w grę 
wchodzi wielu nadawców).

Przedstawiony projekt utworu audiowizualnego musi być niezależną 
europejską produkcją telewizyjną (filmem fabularnym, animowanym 
lub dokumentem kreatywnym), realizowaną przy udziale co najmniej 
3 nadawców telewizyjnych z 3 różnych państw uczestniczących w 
komponencie MEDIA.

Za kwalifikowane będą uznane telewizyjne projekty filmowe 
spełniające poniższe kryteria:

fabuła (projekt pojedynczy lub serial) o długości minimum 90 minut; 
w przypadku seriali dopuszczalne są także kontynuacje lub 2. i 3. 
sezon
dokument kreatywny (projekt pojedynczy lub serial) o długości 
minimum 50 minut
animacja (projekt pojedynczy lub serial) o długości minimum 24 
minuty

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

FILMY ANIMOWANE ORAZ FABULARNE 
FILMY TELEWIZYJNE:

do 12.5% kwalifikowalnych kosztów
maksymalnie 500 000 euro
FILMY DOKUMENTALNE:

do 20% kwalifikowalnych kosztów
maksymalnie 300 000 euro
SERIALE FABULARNE:

z budżetem min. 10 mln euro
minimum 6 odcinków po 45 minut
do 10% kwalifikowalnych kosztów
maksymalnie 1 mln euro

http://kreatywna-
europa.eu/aplikacje/

Kreatywna Europa 
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DYSTRYBUCJA – SCHEMAT 
SELEKTYWNY

14 lipca 2016

Firma wnioskująca musi być europejskim 
dystrybutorem, który zaangażowany jest w 
działalność komercyjną mającą na celu 
zaprezentowanie szerokiej publiczności 
filmu dla potrzeb eksploatacji w kinach. 
Powinno to stanowić główną działalność 
firmy lub jej oddziału. Działalność taka 
może obejmować technologiczne aspekty 
prezentowania utworu audiowizualnego 
(dubbing i tworzenie napisów, produkcja 
kopii, dystrybucja kopii, itd.), jak również 
działania marketingowe i promocyjne 
(produkcja zwiastunów i materiałów 
promocyjnych, zakup powierzchni 
reklamowej, organizacja wydarzeń 
promocyjnych, itd.).

Kampanie dystrybucyjne niekrajowych europejskich filmów:

zgłoszone w ramach kwalifikującej się grupy minimum 7 
uprawnionych dystrybutorów*
koordynowane przez agenta sprzedaży filmu.
KRYTERIA DOTYCZĄCE ZGŁASZANYCH FILMÓW:

film fabularny, animowany lub dokumentalny (minimum 60 minut)
pierwsze prawo filmu musi pochodzić najwcześniej z 2013 roku
filmy z Niemiec, Hiszpanii, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii nie 
mogą mieć większego budżetu produkcji niż 10 milionów euro
film musi być w większości wyprodukowany przez producenta lub 
producentów mających siedzibę w państwach uczestniczących w 
komponencie MEDIA.
film musi być wyprodukowany przy znaczącym udziale 
profesjonalistów, którzy są obywatelami/rezydentami z krajów 
uczestniczących w komponencie MEDIA
film nie może zawierać reklam, pornografii, materiałów rasistowskich, 
ani zachęcać do przemocy.

Całkowity budżet przeznaczony na 
współfinansowanie dystrybucji – schemat 
selektywny w 2016 roku jest szacowany jest na 9 
milionów euro. Maksymalne wsparcie w 
wysokości 5% dostępnego budżetu przyznawane 
jest projektom dołączającym do istniejących grup 
dystrybutorów. Około 25% pozostałego budżetu 
przeznaczone jest dla filmów o budżecie 
produkcji poniżej 3 milionów euro.

Dofinansowanie unijne oparte jest na zakresie 
wprowadzenia na ekrany w danym kraju i 
podejmowane w drodze decyzji Komisji 
Europejskiej.

http://kreatywna-
europa.eu/aplikacje/

Kreatywna Europa 
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DYSTRYBUCJA – SCHEMAT 
AUTOMATYCZNY

 do 2 sierpnia 2016.
jest skierowana do dystrybutorów, którzy 
wygenerowali fundusze w poprzednim 
wezwaniu.

Reinwestycja potencjalnego funduszu stworzonego w ten sposób 
przez każdą firmę w:

koprodukcję niekrajowych filmów europejskich;
nabycie praw do dystrybucji niekrajowych filmów europejskich, np. za 
pomocą gwarancji minimalnych; i/lub w:
koszty opracowania (kopie, dubbing i napisy), koszty promocji i 
reklamy niekrajowych filmów europejskich

http://kreatywna-
europa.eu/aplikacje/
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AGENCI SPRZEDAŻY
jest skierowany do agentów sprzedaży, 
którzy wygenerowali fundusze w 
poprzednim wezwaniu.

http://kreatywna-
europa.eu/aplikacje/

Kreatywna Europa 
komponent Media 

DYSTRYBUCJA – SCHEMAT 
AUTOMATYCZNY

01-04-2016
29-08-2016

Firma wnioskująca musi być europejskim 
dystrybutorem. Firma europejska powinna 
być założona w jednym z krajów 
uczestniczących w komponencie MEDIA, 
której bezpośrednimi właścicielami lub 
większościowymi udziałowcami są 
obywatele tych krajów.

Dystrybutor kinowy zaangażowany jest w 
działalność komercyjną mającą na celu 
zaprezentowanie szerokiej publiczności 
filmu dla potrzeb eksploatacji w kinach. 
Powinno to stanowić główną działalność 
firmy lub jej oddziału. Działalność taka 
może obejmować technologiczne aspekty 
prezentowania utworu audiowizualnego 
(dubbing i tworzenie napisów, produkcja 
kopii, dystrybucja kopii, itd.), jak również 
działania marketingowe i promocyjne 
(produkcja zwiastunów i materiałów 
promocyjnych, zakup powierzchni 
reklamowej, organizacja wydarzeń 
promocyjnych, itd.).

1. Generowanie:

Generowanie potencjalnego funduszu w wysokości proporcjonalnej 
do liczby płatnych biletów sprzedanych w okresie referencyjnym 
(2014) na niekrajowe filmy europejskie w krajach uczestniczących w 
podprogramie MEDIA, ograniczonego stałym pułapem na film i 
dostosowanego do każdego kraju.

2. Reinwestycja:

Reinwestycja potencjalnego funduszu stworzonego w ten sposób 
przez każdą firmę w:

koprodukcję niekrajowych filmów europejskich;
nabycie praw do dystrybucji niekrajowych filmów europejskich, np. za 
pomocą gwarancji minimalnych; i/lub w:
koszty opracowania (kopie, dubbing i napisy), koszty promocji i 
reklamy niekrajowych filmów europejskich.

Wsparcie przybierze formę potencjalnego 
funduszu dostępnego dla dystrybutorów na 
dalsze inwestycje w niedawno wyprodukowane 
niekrajowe filmy europejskie. Potencjalny 
fundusz zostanie przypisany kwalifikującym się 
europejskim firmom dystrybucyjnym na 
podstawie ilości biletów sprzedanych na 
niekrajowe filmy europejskie, dystrybuowane 
przez wnioskodawcę w roku poprzedzającym rok 
ogłoszenia wezwania do składania wniosków.

http://kreatywna-
europa.eu/aplikacje/

Kreatywna Europa 
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SZKOLENIA DLA 
PROFESJONALISTÓW 
BRANŻY AUDIOWIZUALNEJ

Wnioskodawcami mogą zostać 
organizatorzy szkoleń o wymiarze 
europejskim, sprzyjających 
międzynarodowej współpracy w ramach 
sektora audiowizualnego poprzez przez 
poprawę wiedzy w następujących 
obszarach:

rozwój widowni, marketing, dystrybucja i 
rozpowszechnianie
kwestie prawne i finansowe, zarządzanie 
firmą audiowizualną
rozwój i produkcja projektów
wyzwania ery cyfrowej.

działania europejskie: działania służące zdobywaniu i doskonaleniu 
umiejętności i kompetencji wśród specjalistów działających głównie 
w Europie
działania międzynarodowe: działania służące specjalizacji, 
zdobywaniu wiedzy i możliwości wśród europejskich specjalistów, tak 
aby mogli oni nawiązywać i utrzymywać kontakty oraz 
współpracować ze specjalistami spoza Europy i aby mieli oni dostęp 
do międzynarodowych sieci zrzeszających specjalistów w tej 
dziedzinie.

http://kreatywna-
europa.eu/aplikacje/
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DYSTRYBUCJA ON-LINE  01-06-2016

Europejscy profesjonaliści z branży 
audiowizualnej: producenci, dystrybutorzy, 
agenci sprzedaży, właściciele kin, 
platformy VOD i inne organizacje.

Działanie nr 2: Wspiera działania, które polegają na tworzeniu i 
dostarczaniu pakietów cyfrowych umożliwiających komercjalizację 
europejskich utworów audiowizualnych. To ma na celu poprawę ich 
dostępności i widoczności w szczególności na platformach VOD w 
krajach, w których te utwory nie są dostępne na żadnej platformie 
dystrybucyjnej.

Działanie 3: To działanie wspiera innowacyjne podejście do 
dystrybucji na wielu platformach jednego lub kilku filmów 
europejskich. Każdy film musi być dystrybuowany w co najmniej 
trzech krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa – 
MEDIA. Wnioski muszą zaproponować eksperymentalne 
jednoczesne lub prawie-jednoczesne premiery filmów europejskich 
na wielu platformach dystrybucyjnych (festiwale, kino, DVD, usługi 
VOD, kanały telewizyjne, itp.) oraz w wielu krajach europejskich. 
Działania te powinny mieć na celu opracowanie nowych modeli 
biznesowych.

Działanie 2: orientacyjna kwota 0.5 mln Euro.
Działanie 3: orientacyjna kwota 1 mln Euro.

http://kreatywna-
europa.eu/aplikacje/
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SIECI KIN
 01-06-2016

Program jest otwarty dla europejskich kin 
zrzeszonych w ramach sieci, której 
powierzono pełną odpowiedzialność 
prawną wobec Agencji za należyte 
wykonanie działania, w tym za 
pośrednictwem kwalifikowanych osób 
trzecich. Kwalifikowana sieć kin musi 
reprezentować przynajmniej 100 kin 
znajdujących się w przynajmniej 20 
państwach uczestniczących w programie 
Kreatywna Europa – MEDIA. Sieć musi 
być reprezentowana przez należycie 
ustanowiony podmiot prawny mający 
osobowość prawną i siedzibę w jednym z 
państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dofinansowane mogą zostać następujące rodzaje działań:

– służące promocji i wyświetlaniu nie-krajowych filmów europejskich.

– edukacyjne – zwiększające świadomość wśród młodej publiczności 
kinowej.

– promocyjne i marketingowe realizowane we współpracy z innymi 
platformami dystrybucji (np. nadawcami telewizyjnymi, platformami 
VoD).

– służące nawiązywaniu kontaktów: informacyjne, animacyjne i 
komunikacyjne.

– Zapewnianie wsparcia finansowego osobom trzecim (członkom 
sieci składającej wniosek) wdrażającym kwalifikowalne działania.

http://kreatywna-
europa.eu/aplikacje/

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

Finansowanie badań 
stosowanych

TECHMATSTRATEG maj - czerwiec 2016

Program będzie stymulował wzrost innowacyjności i 
konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w 
ramach programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie 
wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz całej gamy 
innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych 
zakresem tematycznym programu.

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

http://www.ncbir.pl/programy-
strategiczne/nowoczesne-
technologie-materialowe---
techmatstrateg/



NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

Finansowanie badań 
stosowanych

BIOSTRATEG marzec - czerwiec 2016

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

Program będzie stymulował wzrost innowacyjności i 
konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w 
ramach programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie 
wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz całej gamy 
innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych 
zakresem tematycznym programu.

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

http://www.ncbir.pl/programy-
strategiczne/srodowisko-
naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo--
-biostrateg/

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

Finansowanie badań 
stosowanych

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/harmonogr
am-konkursow/

http://www.ncbir.pl/programy-
krajowe/lider/lider-vii-
edycja/aktualnosci/art,3841,vii-
edycja-programu-lider.html

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

Fin. prac B+R oraz 
komercjalizacji ich 
wyników w praktyce

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/harmonogr
am-konkursow/

http://www.ncbir.pl/programy-
krajowe/wspolne-
przedsiewziecia/cubr/aktualno
sci-iii-konkurs/art,3869,iii-
konkurs-w-ramach-wspolnego-
przedsiewziecia-cubr.html
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GO_GLOBAL.PL
kwiecień - czerwiec 
2016

Celem Go_Global.pl jest wspieranie polskich firm w zwiększeniu 
skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych. Program wspiera działania 
realizowane przez innowacyjne mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa, działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej 
technologii.

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

http://www.ncbir.pl/programy-
krajowe/goglobal/
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1.1.1 Badania przemysłowe i 
prace rozwojowe realizowane 
przez przedsiębiorstwa - tzw. 
„szybka ścieżka”

 od 4.04.2016 do 29 
lipca 2016 r.

mikro, małych i średni przedsiębiorcy

dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które 
obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe 
albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie 
przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/11-projekty-br-
przedsiebiorstw-111-badania-
przemyslowe-i-prace-
rozwojowe-realizowane-przez-
przedsiebiorstwa-1/

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

http://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/poir/poddzialanie-
111/
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1.1.1 Badania przemysłowe i 
prace rozwojowe realizowane 
przez przedsiębiorstwa - tzw. 
„szybka ścieżka”

lipiec - czerwiec 2016 mikro, małych i średni przedsiębiorcy

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

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

http://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/poir/poddzialanie-
111/
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1.1.1 Badania przemysłowe i 
prace rozwojowe realizowane 
przez przedsiębiorstwa - tzw. 
„szybka ścieżka”

 od 1 czerwca do 11 
lipca br.

duże predsiębiorstwa

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

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/wiadomosci/zm
iany-w-harmonogramie-
konkursow-na-2016-r-
programu-inteligentny-rozwoj/ 

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

http://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/poir/poddzialanie-
111/
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1.1.2 Prace B+R związane z 
wytworzeniem instalacji 
pilotażowej/demonstracyjnej    - 
Demonstrator (1/2016)

6 lipca a 12 sierpnia br. duże predsiębiorstwa
prowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych związanych z 
tworzeniem linii pilotażowych

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/wiadomosci/zm
iany-w-harmonogramie-
konkursow-na-2016-r-
programu-inteligentny-rozwoj/

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

http://ncbr.gov.pl/fundusze-
europejskie/poir/konkursy/dzial
anie-11/
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1.2 - Sektor. (INNOTEXTILE)
15 kwietnia i potrwa do 
16 maja br.

Program sektorowy INNOTEXTILE ma na celu finansowanie badań 
przemysłowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi 
rozwiązaniami dla przemysłu włókienniczego

Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie 
projektów w ramach programu wynosi 60 mln 
PLN. INNOTEXTILE jest skierowany do 
przedsiębiorców lub konsorcjów przedsiębiorstw. 

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/wiadomosci/zm
iany-w-harmonogramie-
konkursow-na-2016-r-
programu-inteligentny-rozwoj/

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

a
k
t
u
a
l
i
z
a
c
j
a
 

t
e
r
m
i
n
u
 

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

PO IR*
(I OŚ)

1.2 - Sektor. (INNOSBZ)
 ogłoszenie pomiędzy 
10 czerwca a 11 lipca

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/wiadomosci/zm
iany-w-harmonogramie-
konkursow-na-2016-r-
programu-inteligentny-rozwoj/

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/
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1.2 - Sektor. (INNOSTAL)

planowane rozpoczęcie 
1 czerwca br., 
zakończenie naboru 29 
czerwca br.

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/wiadomosci/zm
iany-w-harmonogramie-
konkursow-na-2016-r-
programu-inteligentny-rozwoj/

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/
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1.2 - Sektor. (GameINN)

planowane rozpoczęcie 
1 czerwca br., 
zakończenie naboru 29 
czerwca br.

BRIdge Alfa skierowany jest do pomysłów znajdujących się w fazie 
seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, 
ale można je zweryfikować relatywnie niedużym kosztem. Wsparte w 
ten sposób projekty stanowią atrakcyjny produkt dla Funduszy 
Venture Capital. Tym samym zostanie zlikwidowana luka kapitałowa, 
która uniemożliwia naukowcom dotarcie ze swoimi projektami do 
biznesu.

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/wiadomosci/zm
iany-w-harmonogramie-
konkursow-na-2016-r-
programu-inteligentny-rozwoj/

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/
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1.2 INNOTABOR

ogłoszenie konkursu i 
rozpoczęcie naboru 
wniosków - III kwartał 
2016 r., zakończenie 
naboru - IV kwartał 2016 
r.

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/wiadomosci/zm
iany-w-harmonogramie-
konkursow-na-2016-r-
programu-inteligentny-rozwoj/

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/
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1.2   INNOMOTO

ogłoszenie konkursu i 
rozpoczęcie naboru 
wniosków - III kwartał 
2016 r., zakończenie 
naboru - IV kwartał 2016 
r.

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/wiadomosci/zm
iany-w-harmonogramie-
konkursow-na-2016-r-
programu-inteligentny-rozwoj/

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/
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1.2 PBSE

ogłoszenie konkursu i 
rozpoczęcie naboru 
wniosków - III kwartał 
2016 r., zakończenie 
naboru - IV kwartał 2016 
r.

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/wiadomosci/zm
iany-w-harmonogramie-
konkursow-na-2016-r-
programu-inteligentny-rozwoj/

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/
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1.2 IUSER

ogłoszenie konkursu i 
rozpoczęcie naboru 
wniosków - III kwartał 
2016 r., zakończenie 
naboru - IV kwartał 2016 
r.

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/wiadomosci/zm
iany-w-harmonogramie-
konkursow-na-2016-r-
programu-inteligentny-rozwoj/

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/
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1.3 BRIdge Alfa
nabór przeprowadzony 
pomiędzy 4 a 19 maja 
br.

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/wiadomosci/zm
iany-w-harmonogramie-
konkursow-na-2016-r-
programu-inteligentny-rozwoj/

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/
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4.1.1 - Strat.
kwiecień - grudzień 
2016

Celem poddziałania jest ukierunkowanie aktywności jednostek 
naukowych na realizację prac badawczo-rozwojowych nad 
rozwiązaniami technologicznymi, których potrzeba przeprowadzenia 
została zdefiniowana przez konkretnych przedsiębiorców.

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

http://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/poir/poddzialanie-
411/
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program Synthos w 
poddziałaniu 4.1.1 Strategiczne 
programy badawcze dla 
gospodarki

ogłoszenie konkursu: 19 
maja br., nabór 
wniosków: 20 czerwca – 
20 lipca br.

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/wiadomosci/zm
iany-w-harmonogramie-
konkursow-na-2016-r-
programu-inteligentny-rozwoj/

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/
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4.1.2 - RANB
październik - grudzień 
2016

Regionalne agendy naukowo-badawcze (RANB) umożliwią 
zapewnienie właściwej koordynacji i synergii w zakresie prowadzenia 
prac B+R wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje.

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/
http://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/poir/poddzialanie-
412/
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4.1.3 - WIB
październik - grudzień 
2016

Poddziałanie ma na celu przezwyciężenie problemów związanych z 
niską efektywnością transferu wyników badań naukowych do 
gospodarki, jak i ograniczeń związanych z rozproszeniem 
najlepszych zespołów badawczych w Polsce.

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

http://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/poir/poddzialanie-
413/
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4.1.4 - Aplik.
październik - grudzień 
2016

Celem tego instrumentu jest znaczące zwiększenie skali 
wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla 
rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej. 
Instrument ten służy wsparciu projektów, obejmujących realizację 
badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych realizowanych w 
ramach konsorcjum, tworzonego przez jedną jednostkę naukową i co 
najmniej jednego przedsiębiorcę.

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

http://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/poir/poddzialanie-
414/
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4.4 FIRST TEAM 
od 15 lutego do 24 
marca 2016 r.

młodych doktorów do pięciu lat po 
doktoracie, z możliwością przedłużenia 
tego okresu pod pewnymi warunkami do 
dziewięciu lat po doktoracie. Z oferty 
mogą skorzystać zarówno naukowcy z 
Polski, jak i z zagranicy, niezależnie od 
narodowości. Firmy

Zgłaszane projekty powinny dotyczyć badań B+R wpisujących się w 
zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, jak również rozwoju 
technologii, zaprojektowania produktu czy procesu produkcyjnego. 
Finansowane będą przede wszystkim projekty o znacznym 
potencjale aplikacyjnym lub szczególnym znaczeniu dla rozwiązania 
istotnego problemu społeczno-gospodarczego. Projekty realizowane 
będą we współpracy z krajowymi lub zagranicznymi partnerami 
naukowymi, co ma zachęcić młodych liderów do podejmowania 
nowych lub zacieśniania istniejących już partnerstw

http://www.ncbir.pl/aktualnosci/
art,4007,nowe-konkursy-
fundacji-na-rzecz-nauki-
polskiej-dla-najzdolniejszych-
mlodych-badaczy.html
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4.4 HOMING
od 15 lutego do 24 
marca 2016 r.

młodych doktorów do pięciu lat po 
doktoracie, z możliwością przedłużenia 
tego okresu pod pewnymi warunkami do 
dziewięciu lat po doktoracie. Z oferty 
mogą skorzystać zarówno naukowcy z 
Polski, jak i z zagranicy, niezależnie od 
narodowości.

Zgłaszane projekty powinny dotyczyć badań B+R wpisujących się w 
zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, jak również rozwoju 
technologii, zaprojektowania produktu czy procesu produkcyjnego. 
Finansowane będą przede wszystkim projekty o znacznym 
potencjale aplikacyjnym lub szczególnym znaczeniu dla rozwiązania 
istotnego problemu społeczno-gospodarczego. Projekty realizowane 
będą we współpracy z krajowymi lub zagranicznymi partnerami 
naukowymi, co ma zachęcić młodych liderów do podejmowania 
nowych lub zacieśniania istniejących już partnerstw

http://www.ncbir.pl/aktualnosci/
art,4007,nowe-konkursy-
fundacji-na-rzecz-nauki-
polskiej-dla-najzdolniejszych-
mlodych-badaczy.html
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 3.1 Prog. rozwoju kompetencji kwiecień - maj 2016

Celem programu jest wzmocnienie kształcenia na uczelniach 
przedsiębiorczości, kompetencji zawodowych, interpersonalnych 
oraz analitycznych oczekiwanych przez pracodawców od 
kandydatów do pracy  poprzez nawiązanie współpracy uczelni z 
pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów 
kształcenia.

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

http://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/power/dzialanie-31-
program-rozwoju-kompetencji/
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3.1 Nowe prog. Kształcenia marzec - czerwiec 2016

Konkurs obejmuje realizację programów kształcenia o profilu 
ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o 
analizy i prognozy,  do potrzeb gospodarki, rynku pracy i 
społeczeństwa, zawierających w szczególności:
 
tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na 
aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze,
dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb 
społeczno-gospodarczych,
działania włączające pracodawców w przygotowanie programów 
kształcenia i ich realizację.

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

http://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/power/dzialanie-31-
nowe-programy-ksztalcenia-/
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3.3 Międzynarodowe prog. 
Kształcenia

październik - listopad 
2016

Celem działania jest poprawa dostępności międzynarodowych 
programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na 
poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

http://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/power/dzialanie-33-
miedzynarodowe-programy-
ksztalcenia/
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3.2 Studia doktoranckie
Grudzień 2016

Konkurs obejmuje tworzenie i realizację wysokiej jakości:
 
interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasięgu krajowym 
lub międzynarodowym;
międzynarodowych programów studiów doktoranckich, przez 
podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi 
jednostkami naukowymi;
programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i 
społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających 
możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów 
doktoranckich.

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

http://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/power/dzialanie-
32/
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3.4 Podniesienie kompetencji 
kadry dyd.

wrzesień - październik

Dofinansowanie otrzymają działania podnoszące kompetencje 
dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności 
dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania 
się profesjonalnymi bazami danych  i ich wykorzystania w procesie 
kształcenia, prowadzenia dydaktyki w j. obcym oraz zarządzania 
informacją.

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

http://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/power/dzialanie-
34/
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3.1 III Misja uczelni (I) lipiec - sierpień 2016

Działanie obejmuje rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej 
misji, jako forum aktywności społecznej np. poprzez programy 
realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, 
odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i 
społeczeństwa.
Adresatami są szkoły wyższe.

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

http://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/power/dzialanie-31-
trzecia-misja-uczelni/

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

PO WER

3.1 III Misja uczelni (II)
październik - listopad 
2016

Działanie obejmuje rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej 
misji, jako forum aktywności społecznej np. poprzez programy 
realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, 
odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i 
społeczeństwa.
Adresatami są szkoły wyższe.

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

http://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/power/dzialanie-31-
trzecia-misja-uczelni/

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

PO PC

3.3 E-Pionier maj - lipiec 2016

E-Pionier to projekt pilotażowy NCBR, który będzie realizowany w 
ramach PO Polska Cyfrowa. Celem nowej inicjatywy NCBR jest 
pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia 
zastosowania rozwiązań cyfrowych w administracji i gospodarce. 
Będzie to pierwszy w Polsce program zakładający finansowanie 
powstawania rozwiązań w modelu zamówień przedkomercyjnych 
(PCP – pre-commercial procurement). Model ten odbiega od 
standardowej procedury zamówień publicznych, gdzie z góry 
dokonuje się specyfikacji zamawianego produktu lub usługi. W 
ramach PCP zamawiający zgłasza pewien problem, na który na 
rynku nie ma odpowiedzi w postaci zidentyfikowanego rozwiązania.

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

http://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/program-
operacyjny-polska-cyfrowa/

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

Programy międzynarodowe



NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

M-ERA.NET 2 marzec - maj 2016
http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

JU ECSEL Call 2016 marzec - maj 2016
http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

ERA-NET Bioenergy/ 10. 
konkurs

styczeń - maj 2016 
http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

ERA-NET Bioenergy/ 11. 
konkurs

listopad -  grudzień 
2016

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

ERA-NET BESTF 3 styczeń - maj 2016 
http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

Electric Mobility Europe
listopad -  grudzień 
2016

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

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

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-CVD Cardiovascular 
Diseases

do 8 marca 2016 r.

The aim of the call is to enable scientists in different countries to 
build an effective collaboration on common interdisciplinary research 
projects based on complementarities and sharing of expertise in the 
field of Heart Failure, with a clear translational research approach.
The call aims at developing translational innovative projects for 
diagnosis and therapy of Heart Failure. Research should focus on 
the association between precipitating or causative factors (e.g. 
metabolic factors), and the molecular effectors and organ 
dysfunction in the development and progression of HFREF and 
HFPEF. Research proposals should have a translational perspective, 
with potential impact on disease severity and outcome.
Transnational research proposals must cover at least one of the sub-
topics proposed below, which are equal in relevance for this call:
Earlier recognition and prognosis of Heart Failure, e.g.
new strategies to diagnose asymptomatic phases;
early prediction of the evolution of the disease and/or the risk of 
mortality.
Innovative approaches to prevent and treat Heart Failure or to 
reverse the remodeling process, e.g.:
regenerative strategies, i.e. tissue engineering with or without stem 
cells, use of miRNA or siRNA;
gene-based approaches;
nanomedicine-based strategies such as use of nano-carriers and 
other vehicles for targeted drug delivery or
molecular therapeutics.
Role of the interface between myocardium and non-myocyte cells in 
pathophysiology of heart failure e.g.:
communication with endothelium, circulating blood cells, local 
immune system, etc.

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

http://www.ncbir.pl/programy-
miedzynarodowe/era-net-co-
fund/era-
cvd/aktualnosci/art,3934,otwar
cie-naboru-wnioskow-w-1-
konkursie-w-ramach-era-cvd-
cardiovascular-diseases.html

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

ERA HDHL luty- lipiec 2016
http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

ERA-NET Cofund 
WaterWorks2015

luty -  kwiecień 2016 
http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/



NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

ERA-NET Neuron-3/I K styczeń -  marzec 2016
http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

ERA-NET Infect-ERA/IV K styczeń -  marzec 2016
http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

Współpraca polsko-turecka - 2 
konkurs

maj - sierpień 2016
http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

POLLUX 5. konkurs luty - kwiecień 2016
http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

ERANet-LAC styczeń - marzec 2016
http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

EUREKA - 1/2016 styczeń - kiecień 2016
http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

EUREKA - 2/2016 maj - październik 2016 
http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

EUROSTARS 2 - 6 konkurs marzec - wrzesień 2016 
http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

IV konkurs polsko-tajwański kiecień - czerwiec 2016
http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/



NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

AAL
AAL 2016 Call

26-02-2016
 -
26-05-2016 

 finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających 
osoby z demencją. 

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów 
w projektach wyłonionych w ramach konkursu 
NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 
euro.
 
Kurs euro:
 
Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu (26-02-
2016), tj. 1 EUR =  4,3581 PLN

http://www.ncbir.pl/programy-
miedzynarodowe/aal/aktualnos
ci/art,4032,otwarcie-naboru-
wnioskow-w-konkursie-aal-
2016-call-programu-aal.html

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

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

CORNET  - 22
czerwiec - wrzesień 
2016

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

CORNET  - 23
Grudzień 2016 http://www.ncbir.pl/harmonogr

am-konkursow/

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



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

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

Narodowe Centrum 
Nauki

JPI-EC-AMR 21 marca 2016 r.

grupy badawcze złożone z co najmniej 
trzech, a co najwyżej sześciu zespołów 
naukowych pochodzących z co najmniej 
trzech krajów uczestniczących w 
konkursie

międzynarodowe projekty badawcze dotyczące oporności na 
antybiotyki

https://www.ncn.gov.pl/aktualn
osci/2016-01-21-nowy-konkurs-
jpi-ec-amr

Narodowe Centrum 
Nauki

 ERA-NET Smart Urban 
Futures

do dnia 15 marca 2016 
r.

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

Concepts and strategies for smart urban transformation, growth and 
shrinkage,
New dynamics of public services,
Inclusive, vibrant and accessible urban communities.

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

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.


