
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

lipiec 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://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naboru-
wnioskow-w-regionalnym-
programie-wojewodztwa-
mazowieckiego/

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

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

1.2 Działalność badawczo-
rozwojowa przedsiębiorstw

od 31.12.2015 do 
wyczerpania środków

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
posiadający siedzibę na terenie 
województwa mazowieckiego

W ramach konkursu wspierane będą bony na innowacje. Wsparcie 
obejmie przedsięwzięcia polegające na realizacji prac badawczych 
określonych przez przedsiębiorcę, we współpracy z instytucją 
naukową, związanych z opracowaniem lub rozwojem nowego lub 
ulepszonego produktu, usługi lub zmian procesowych, w tym także 
usług z zakresu wzornictwa.

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
Maksymalny poziom dofinansowania - 80% 
kosztów kwalifikowanych.
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
5 000 000 euro

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/12-dzialalnosc-
badawczo-rozwojowa-
przedsiebiorstw/

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

1.2 Działalność badawczo - 
rozwojowa przedsiębiorstw wrzesień 2016 r. Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego

20 000 000 euro

(85 398 000 zł)

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naboru-
wnioskow-w-regionalnym-
programie-wojewodztwa-
mazowieckiego/



Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

1.2 Działalność badawczo - 
rozwojowa przedsiębiorstw lipiec 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://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naboru-
wnioskow-w-regionalnym-
programie-wojewodztwa-
mazowieckiego/

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

 2.1 E-usługi

Poddziałanie 2.1.1
E-usługi dla Mazowsza

grudzień 2016 r. Zintegrowany system informacji kulturalnej

23 039 976 euro

(98 378 000 zł)

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naboru-
wnioskow-w-regionalnym-
programie-wojewodztwa-
mazowieckiego/

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

2.1 E-usługi

Poddziałanie 2.1.1
E-usługi dla Mazowsza

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

9 498 261 euro

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naboru-
wnioskow-w-regionalnym-
programie-wojewodztwa-
mazowieckiego/

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

3.1 Poprawa rozwoju  MŚP na 
Mazowszu

Poddziałanie 3.1.1
Rozwój MŚP w ramach ZIT

od 29.04.2016 do 
18.07.2016

jednostki samorządu terytorialnego, ich 
związki i stowarzyszenia z obszarów 
realizacji Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego.

W ramach konkursu wspierane będą projekty dotyczące: organizacji 
terenów inwestycyjnych m. in. na obszarach powojskowych, 
poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich oraz ich 
kompleksowe zagospodarowanie obejmujące w szczególności:

prace studyjno-koncepcyjne – wyłącznie jako element projektu 
infrastrukturalnego;
kompleksowe wyposażenie/doposażenie terenu inwestycyjnego w 
media, tj.: budowa / modernizacja sieci zaopatrzenia w wodę, 
budowa / modernizacja sieci kanalizacyjnej, budowa / modernizacja 
sieci gazowej, budowa / modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa / 
modernizacja sieci energetycznej oraz budowę / modernizację 
lokalnej sieci teleinformatycznej,
budowę lub modernizację wewnętrznego układu komunikacyjnego 
terenu inwestycyjnego –  wyłącznie jako uzupełniający element 
projektu;
zagospodarowanie otoczenia, wyłącznie jako uzupełniający element 
kompleksowego projektu (m.in. parkingi, zieleń).

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
5 000 000,00 EUR

http://funduszedlamazowsza.e
u/nabory-wnioskow/3-1-
poprawa-rozwoju-msp-na-
mazowszu-poddzialanie-3-1-1-
rozwoj-msp-w-ramach-zit-typ-
projektow-uporzadkowanie-i-
przygotowanie-terenow-
inwestycyjnych-w-celu-nadania-
im-nowych-funkcji-
gospodarczych.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

3.1 Poprawa rozwoju  MŚP na 
Mazowszu

Poddziałanie 3.1.2
Rozwój MŚP

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

10 000 000 euro

(42 699 000 zł)

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naboru-
wnioskow-w-regionalnym-
programie-wojewodztwa-
mazowieckiego/



Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

3.1 Poprawa rozwoju  MŚP na 
Mazowszu

Poddziałanie 3.1.2
Rozwój MŚP

wrzesień 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://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naboru-
wnioskow-w-regionalnym-
programie-wojewodztwa-
mazowieckiego/

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

3.1 Poprawa rozwoju  MŚP na 
Mazowszu

Poddziałanie 3.1.2
Rozwój MŚP

sierpień 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://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naboru-
wnioskow-w-regionalnym-
programie-wojewodztwa-
mazowieckiego/

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

3.2 Internacjonalizacja MŚP

Poddziałanie 3.2.2
Modele biznesowe

czerwiec 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://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naboru-
wnioskow-w-regionalnym-
programie-wojewodztwa-
mazowieckiego/

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

3.2 Internacjonalizacja MŚP

Poddziałanie 3.2.2
Modele biznesowe

grudzień 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://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naboru-
wnioskow-w-regionalnym-
programie-wojewodztwa-
mazowieckiego/

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

3.3 Innowacje w MŚP
listopad 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://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naboru-
wnioskow-w-regionalnym-
programie-wojewodztwa-
mazowieckiego/



Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

4.1 Odnawialne źródła energii 
(OZE)

od 30.05.2016 do 
26.09.2016

jednostki organizacyjne JST posiadające 
osobowość prawną;
jednostki sektora finansów publicznych 
posiadające osobowość prawną;
administracja rządowa;
uczelnie/szkoły wyższe;
zakłady opieki zdrowotnej i podmioty 
lecznicze działające w publicznym 
systemie ochrony zdrowia - 
zakontraktowane z NFZ;
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 
mieszkaniowe, TBS-y (Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego);
organizacje pozarządowe (w tym również 
podmioty działające w oparciu o przepisy 
ustawy o partnerstwie publiczno – 
prywatnym);
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte projekty polegające 
na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury służącej do 
produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych. 
W szczególności inwestycje w budowę/przebudowę 
instalacji/jednostek wytwórczych energii elektrycznej/cieplnej przy 
wykorzystaniu energii wiatru, słońca (fotowoltaika, kolektory 
słoneczne), wody, biomasy, biogazu, geotermii oraz pomp ciepła 
(wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci 
dystrybucyjnej/przesyłowej).

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
Maksymalny poziom dofinansowania - 80% 
kosztów kwalifikowanych projektu.
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
10 000 000,00 EUR

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/41-odnawialne-
zrodla-energii-oze/

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

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

4.2 Efektywność energetyczna grudzień 2016 r.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Nabór promujący lub ograniczony do
projektów rewitalizacyjnych

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

19 655 380 euro
(83 339 000 zł)

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naboru-
wnioskow-w-regionalnym-
programie-wojewodztwa-
mazowieckiego/



Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

4.2 Efektywność energetyczna październik 2016 r.

Nabór wniosków na projekty wskazane w Planie
inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI problemowymi
lub z preferencją dla projektów wskazanych w Planie
inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI
problemowymi
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Warunkiem uruchomienia konkursu jest przyjęcie planów działań dla 
subregionów objętych problemowymi
OSI.
Wsparcie kompleksowej termomodernizacji tj. głębokiej modernizacji 
energetycznej, w tym z możliwością wymiany źródeł ciepła oraz 
możliwością zastosowania
odnawialnych źródeł energii (jako element projektu).

15 076 248 euro
(63 923 000 zł)

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naboru-
wnioskow-w-regionalnym-
programie-wojewodztwa-
mazowieckiego/

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

4.3 Redukcja emisji 
zanieczyszczeń powietrza 

Poddziałanie 4.3.1
Ograniczanie zanieczyszczeń 
powietrza i rozwój mobilości 
miejskiej

wrzesień 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

35 675 492 euro
(151 264 000 zł)

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naboru-
wnioskow-w-regionalnym-
programie-wojewodztwa-
mazowieckiego/

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



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 październik 2016 r.

Warunkiem ogłoszenia konkursu jest
zatwierdzenie Planów Zarzadzania
Ryzykiem Powodziowym.

Rozwój kompleksowych systemów małej retencji zgodnie z
Programem Małej Retencji dla Województwa
Mazowieckiego oraz zabezpieczenie spływu wód
wezbraniowych

11 350 000 euro
(48 124 000 zł)

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naboru-
wnioskow-w-regionalnym-
programie-wojewodztwa-
mazowieckiego/

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 grudzień 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

13 512 164 euro
(57 292 000 zł)

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naboru-
wnioskow-w-regionalnym-
programie-wojewodztwa-
mazowieckiego/

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



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

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

5.3 Dziedzictwo kulturowe listopad 2016 r.

Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez
ochronę obiektów zabytkowych

Nabór preferujący lub ograniczony do
projektów rewitalizacyjnych

Warunkiem uruchomienia konkursu
jest powstanie programów
rewitalizacji.

8 929 585 euro
(37 831 000zł)

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naboru-
wnioskow-w-regionalnym-
programie-wojewodztwa-
mazowieckiego/

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

6.2 Rewitalizacja obszarów 
zmarginalizowanych grudzień 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://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naboru-
wnioskow-w-regionalnym-
programie-wojewodztwa-
mazowieckiego/

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

6.2 Rewitalizacja obszarów 
zmarginalizowanych wrzesień 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://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naboru-
wnioskow-w-regionalnym-
programie-wojewodztwa-
mazowieckiego/



Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

7.1 Infrastruktura drogowa
czerwiec 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://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naboru-
wnioskow-w-regionalnym-
programie-wojewodztwa-
mazowieckiego/

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

7.1 Infrastruktura drogowa
czerwiec 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 wojewódzkich w ramach planów
inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI
problemowymi, spełniających warunki zapisane w UP

59 000 000 euro
(250 160 000 zł)

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naboru-
wnioskow-w-regionalnym-
programie-wojewodztwa-
mazowieckiego/

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

wrzesień 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://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naboru-
wnioskow-w-regionalnym-
programie-wojewodztwa-
mazowieckiego/

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

sierpień 2016 r. Ogłosi WUP

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://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naboru-
wnioskow-w-regionalnym-
programie-wojewodztwa-
mazowieckiego/

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

9.1
Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób wykluczonych i 
przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu

od 16.05.2016 do 
31.05.2016

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą 
się Jednostki organizacyjne pomocy 
społecznej realizujące działania PCPR 
zgodnie z wykazem projektów 
pozakonkursowych będącym załącznikiem 
do SZOOP.

Aktywna integracja dla włączenia społecznego realizowana przez 
jednostki organizacyjne pomocy społecznej (PCPR).W ramach 
projektu realizowane będą usługi aktywnej integracji o charakterze:

a) społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub 
wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i 
aktywności społecznej,

b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji 
dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje 
i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, 
pomoc w utrzymaniu zatrudnienia;

c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu 

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
Maksymalny poziom dofinansowania projektu 
wynosi 80% 80% (= 80% UE + 0% BP).
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
Kwota dofinansowania w ramach konkursu 
przeliczona kursem EBC z dnia 30.03.2016 
wynoszącym 4,2538 wynosi 19 987 116,35 PLN

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/91-aktywizacja-
spoleczno-zawodowa-osob-
wykluczonych-i-
przeciwdzialanie-wykluczeniu-
spolecznemu-powiatowe-
centra-pomocy-rodzinie/

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

od 30.05.2016 do 
13.06.2016

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą 
się Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu 
województwa mazowieckiego.

Aktywna integracja dla włączenia społecznego realizowana przez 
jednostki organizacyjne pomocy społecznej (OPS).

W ramach projektu realizowane będą usługi aktywnej integracji o 
charakterze:

a) społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub 
wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i 
aktywności społecznej,

b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji 
dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje 
i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, 
pomoc w utrzymaniu zatrudnienia;

c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, 
dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb 
rynku pracy,

d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie 
barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie 
lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
Maksymalny poziom dofinansowania projektu 
wynosi 80% (80% UE+0% BP).
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
Kwota dofinansowania w ramach konkursu 
przeliczona kursem wynoszącym 4,2538 to 31 
501 226,64 PLN.

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/91-aktywizacja-
spoleczno-zawodowa-osob-
wykluczonych-i-
przeciwdzialanie-wykluczeniu-
spolecznemu-1/

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

grudzień 2016 r
Programy deinstytucjonalizacji usług społecznych świadczonych 
przez instytucje pomocy i aktywnej integracji

3 000 000 euro

(12 810 000 zł)

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naboru-
wnioskow-w-regionalnym-
programie-wojewodztwa-
mazowieckiego/

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

9.2 Usługi społeczne i usługi 
opieki zdrowotnej

Poddziałanie 9.2.1
Zwiększenie dostępności usług 
społecznych

wrzesień 2016 r Programy deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży

1 500 000 euro

(6 405 000 zł)

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naboru-
wnioskow-w-regionalnym-
programie-wojewodztwa-
mazowieckiego/

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

 9.2
Usługi społeczne i usługi opieki 
zdrowotnej

Poddziałanie 9.2.2
Zwiększenie dostępności usług 
zdrowotnych

wrzesień 2016 r.

Warunkiem uruchomienia konkursu jest 
uzyskanie pozytywnej opinii Agencji 
Oceny Technologii Medycznych i 
Taryfikacji dla programu zdrowotnego.

Wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad
rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych
niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.
Konkurs na realizację Programu rehabilitacji dla dzieci z
porażeniem mózgowym.

18 928 000 euro (80 255 000 zł)

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naboru-
wnioskow-w-regionalnym-
programie-wojewodztwa-
mazowieckiego/



Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

 9.2
Usługi społeczne i usługi opieki 
zdrowotnej

Poddziałanie 9.2.2
Zwiększenie dostępności usług 
zdrowotnych

wrzesień 2016 r.

Warunkiem uruchomienia konkursu jest 
uzyskanie pozytywnej opinii Agencji 
Oceny Technologii Medycznych i 
Taryfikacji dla programu zdrowotnego.

Wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i 
rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i 
niepełnosprawnych Konkurs na realizację Programu rehabilitacji dla 
niemowląt z porażeniem mózgowym.

1 577 465 euro (6 688 000 zł)

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naboru-
wnioskow-w-regionalnym-
programie-wojewodztwa-
mazowieckiego/

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

 9.2
Usługi społeczne i usługi opieki 
zdrowotnej

Poddziałanie 9.2.2
Zwiększenie dostępności usług 
zdrowotnych

wrzesień 2016 r.

Warunkiem uruchomienia konkursu jest 
uzyskanie pozytywnej opinii Agencji 
Oceny Technologii Medycznych i 
Taryfikacji dla programu zdrowotnego.

Wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i 
rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i 
niepełnosprawnych. Konkurs na realizację Programu badań 
przesiewowych słuchu wśród dzieci rozpoczynających naukę w 
szkole.

1 600 000 euro (6 784 000 zł)

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naboru-
wnioskow-w-regionalnym-
programie-wojewodztwa-
mazowieckiego/

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

 9.2
Usługi społeczne i usługi opieki 
zdrowotnej

Poddziałanie 9.2.2
Zwiększenie dostępności usług 
zdrowotnych

grudzień 2016

Warunkiem uruchomienia konkursu jest 
uzyskanie pozytywnej opinii Agencji 
Oceny Technologii Medycznych i 
Taryfikacji dla programu zdrowotnego.

Wdrażanie programów wczesnego wykrywania i profilaktyki 
cukrzycy. Konkurs na realizację Programu wczesnego wykrywania i 
profilaktyki cukrzycy

1 726 422 euro (7 320 000 zł)

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naboru-
wnioskow-w-regionalnym-
programie-wojewodztwa-
mazowieckiego/

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

 9.2
Usługi społeczne i usługi opieki 
zdrowotnej

Poddziałanie 9.2.2
Zwiększenie dostępności usług 
zdrowotnych

grudzień 2016

Warunkiem uruchomienia konkursu jest 
uzyskanie pozytywnej opinii Agencji 
Oceny Technologii Medycznych i 
Taryfikacji dla programu zdrowotnego.

Wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i 
rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i 
niepełnosprawnych. Konkurs na realizację Programu diagnostyczno 
– terapeutycznego dla dzieci z autyzmem.

2 254 560 euro (9 559 000 zł)

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naboru-
wnioskow-w-regionalnym-
programie-wojewodztwa-
mazowieckiego/

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

10.1
Kształcenie i rozwój dzieci i 
młodzieży

Poddziałanie 10.1.1
Edukacja ogólna (w tym w 
szkołach
zawodowych)

grudzień 2016 r.

Wsparcie kształcenia ogólnego
 Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym w
szczególności przez rozwijanie umiejętności korzystania
z nowych technologii i nowoczesnych pomocy
dydaktycznych

7 263 702 euro
(30 793 000 zł)

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naboru-
wnioskow-w-regionalnym-
programie-wojewodztwa-
mazowieckiego/

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

10.3 Doskonalenie zawodowe

Poddziałanie 10.3.1
Doskonalenie zawodowe 
uczniów

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

2 571 428 euro (10 903 000 zł)

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naboru-
wnioskow-w-regionalnym-
programie-wojewodztwa-
mazowieckiego/



Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

10.3 Doskonalenie zawodowe

Poddziałanie 10.3.1
Doskonalenie zawodowe 
uczniów

listopad 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://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naboru-
wnioskow-w-regionalnym-
programie-wojewodztwa-
mazowieckiego/

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

10.3 Doskonalenie zawodowe

Poddziałanie 10.3.1
Doskonalenie zawodowe 
uczniów

wrzesień 2016 r
Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej 
nauki zawodu

720 000 euro (3 053 000 zł)

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naboru-
wnioskow-w-regionalnym-
programie-wojewodztwa-
mazowieckiego/

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego

10.3 Doskonalenie zawodowe

Poddziałanie 10.3.3
Doradztwo edukacyjno - 
zawodowe w ramach ZIT

od 30.05.2016 do 
20.06.2016

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.

Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego (w gimnazjach oraz 
szkołach zawodowych***) oraz współpracy z rynkiem pracy:

1. uzyskiwanie kwalifikacji doradców zawodowych przez nauczycieli 
realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – 
zawodowego, którzy nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz 
podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli, realizujących zadania z 
zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego,

2. tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) 
umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego,

3. zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno – 
zawodowego[1],

4. działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy ze 
szkołami w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego, w tym 
rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia 
zawodowego.

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
Maksymalny poziom dofinansowania projektu 
wynosi 90%.
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
Kwota dofinansowania w ramach konkursu 
przeliczona kursem EBC z dnia 30.03.2016 r. 
wynoszącym 4,2538 wynosi 4 785 525,00 PLN

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/103-
doskonalenie-zawodowe-1033-
doradztwo-zawodowe-w-
ramach-zit/

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 10.3.4
Kształcenie oraz doskonalenie
zawodowe osób dorosłych

sierpień 2016 r. Wsparcie kształcenia i szkolenia zawodowego osób dorosłych 3 657 000 euro (15 506 000 zł)

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naboru-
wnioskow-w-regionalnym-
programie-wojewodztwa-
mazowieckiego/



Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój

2.1
Wsparcie inwestyc
infrastrukturę B+
przedsiębiorstw

1.09 -31.10.2016
Wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo - rozwojowych 
przedsiębiorstw

460 mln 

http://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/poir/aktualnosci/ar
t,4215,harmonogram-naborow-
wnioskow-dla-programu-
inteligentny-rozwoj-na-2016-r-
aktualizacja.html

Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój

2.3.1
Proinnowacyjne usługi IOB dla 
MŚP

30 września 2016 r.
do
 27 lutego 2017 r.

Wsparcie udzielane jest w celu zwiększenia dostępności 
specjalistycznych, wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, 
powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami 
świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji.

36 mln
http://www.parp.gov.pl/rok-
2016-2

Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój

2.3.2 Bony na innowacje dla 
MŚP

od 06.06.2016 do 
30.01.2017

mikro, mali i średni przedsiębiorcy

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów 
obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na 
opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, 
technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
Maksymalna intensywność dofinansowania 
wynosi: 1) 80% wartości kosztów 
kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub 
małego przedsiębiorcy, 2) 70% wartości kosztów 
kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego 
przedsiębiorcy. Maksymalna wartość kosztów 
kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00zł. 
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych 
projektu wynosi: 60 000,00 zł.
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczonych na 
dofinansowanie projektów w 2016 r.: 1) 
zlokalizowanych w województwie mazowieckim 
wynosi: 6 080 000,00 zł. 2) zlokalizowanych w 
województwie innym niż mazowieckie wynosi: 56 
420 000,00zł.

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/23-
proinnowacyjne-uslugi-dla-
przedsiebiorstw-232-bony-na-
innowacje-dla-msp-1/

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

Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój

2.3.3 Umiędzynarodowienie 
Krajowych Klastrów 
Kluczowych

październik 2016 - 
grudzień 2017

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

61 mln

http://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/poir/aktualnosci/ar
t,4215,harmonogram-naborow-
wnioskow-dla-programu-
inteligentny-rozwoj-na-2016-r-
aktualizacja.html

Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój

2.3.4 Ochrona własności 
przemysłowej

18 lipca 2016 r.
-
20 stycznia 2017 r.

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

listopad 2016 r.
-
20 listopad 2017 r.

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://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/poir/aktualnosci/ar
t,4215,harmonogram-naborow-
wnioskow-dla-programu-
inteligentny-rozwoj-na-2016-r-
aktualizacja.html



Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój

3.2.1 Badania na rynek
od 01.06.2016 do 
31.08.2016

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni 
przedsiębiorcy

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów 
dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych 
przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego 
zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź 
znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki 
inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace 
rozwojowe.

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
Maksymalna wartość dofinansowania 20 000 000 
zł, w tym: na eksperymentalne prace rozwojowe: 
450 000 zł, na usługi doradcze: 500 000 zł
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
Kwota przeznaczona na dofinansowanie 
projektów: 1) zlokalizowanych w województwie 
mazowieckim wynosi 99 460 000,00 zł 2) 
zlokalizowanych w województwie innym niż 
mazowieckie wynosi 900 540 000,00 zł

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/32-wsparcie-
wdrozen-wynikow-prac-br-321-
badania-na-rynek/

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

Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój

3.2 Kredyt na innowa
technologiczne

28 lipca - 30 września 
2016

Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o 
charakterze technologicznym. 

500 mln 

http://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/poir/aktualnosci/ar
t,4215,harmonogram-naborow-
wnioskow-dla-programu-
inteligentny-rozwoj-na-2016-r-
aktualizacja.html
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Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój

3.3.3 Wsparcie MŚP w 
promocji marek produktowych – 
Go to Brand

24 czerwca 2016 r.
-
05 sierpnia 2016 r.

Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych 
programach promocji oraz programach promocji o charakterze 
ogólnym.

100 mln

http://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/poir/aktualnosci/ar
t,4215,harmonogram-naborow-
wnioskow-dla-programu-
inteligentny-rozwoj-na-2016-r-
aktualizacja.html

Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój

3.3.3 Wsparcie MŚP w 
promocji marek produktowych – 
Go to Brand

14 listopad 2016 r.
-
16 grudzień 2016 r

Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych 
programach promocji oraz programach promocji o charakterze 
ogólnym.

200 mln

http://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/poir/aktualnosci/ar
t,4215,harmonogram-naborow-
wnioskow-dla-programu-
inteligentny-rozwoj-na-2016-r-
aktualizacja.html

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.parp.gov.pl/rok-
2016-4

Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

2.2 Wsparcie na rzecz 
zarządzania strategicznego 
przedsiębiorstw oraz budowy 
przewagi konkurencyjnej na 
rynku

sierpień 2016 r.

Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli 
MMSP w zakresie:
a) zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-
prywatnego;
b) przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w 
partnerstwie publiczno-prywatnego oraz procesu negocjacji 
(działanie realizowane w wiązce projektowej z PI 11i – działania 
skierowane do przedstawicieli administracji publicznej).

Orientacyjna kwota przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu (w zł) 3000000

http://www.parp.gov.pl/rok-
2016-2



Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

2.2 Wsparcie na rzecz 
zarządzania strategicznego 
przedsiębiorstw oraz budowy 
przewagi konkurencyjnej na 
rynku

czerwiec 2016 r.

Realizacja przez partnerów społecznych działań mających na celu 
opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw sektora 
MMSP (z uwzględnieniem pracowników w niekorzystnej sytuacji na 
rynku pracy), którzy nie posiadają planu lub strategii rozwoju, w tym 
m. in.:
1. identyfikacja potencjalnych odbiorców wsparcia;
2. opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP;
3. przygotowanie propozycji planów rozwojowych określających 
zakres działań niezbędnych do zaspokojenia zidentyfikowanych 
potrzeb rozwojowych oraz monitoring i doradztwo w zakresie ich 
wdrożenia;
4. analiza faktycznej dostępności usług rozwojowych dla MMSP w 
ramach podmiotowych systemów finansowania i - o ile dotyczy - 
podejmowanie działań interwencyjnych;
5. upowszechnianie wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych 
potrzebach lub barierach rozwojowych, które wykraczają poza 
bezpośredni zakres wsparcia w RUR i podejmowanie działań 
wdrożeniowych lub interwencji koniecznych do ich zaspokojenia 
(mainstreaming potrzeb rozwojowych).

Orientacyjna kwota przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu (w zł)  33533125

http://www.parp.gov.pl/rok-
2016-2

Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

 2.2 „Wsparcie na rzecz 
zarządzania strategicznego 
przedsiębiorstw oraz budowy 
przewagi konkurencyjnej na 
rynku",

od 30 maja 2016 r. do 
29 lipca 2016 r.

a) reprezentatywne organizacje 
związkowe i pracodawców w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o 
Radzie Dialogu Społecznego i innych 
instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 
2015 r. nr 1240),
b) organizacje pracodawców w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o 
organizacjach pracodawców (Dz.U. z 
2015 r. nr 2029),
c) organizacje samorządu gospodarczego 
w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 
1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2015 r. nr 
1182, z późn. zm.),
d) organizacje związkowe w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o 
związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. 
nr 1881).

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).

Działania w projekcie powinny być zgodne ze wzorami i schematami 
udzielania wsparcia zawartymi w Regulaminie konkursu.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie 
projektów wynosi 33 533 125,00 zł.

Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. zł.

Maksymalna wartość projektu wynosi 2 mln zł.

Maksymalna wysokość dofinansowania to 90% 
wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

MMSP są zobowiązane do dopłaty min. 10% 
wartości usługi doradczej, polegającej na 
opracowaniu analizy potrzeb rozwojowych.

http://power.parp.gov.pl/nabor-
wnioskow/ogloszenie-o-
konkursie-do-dzialania-2-2-
wsparcie-na-rzecz-zarzadzania-
strategicznego-przedsiebiorstw-
oraz-budowy-przewagi-
konkurencyjnej-na-rynku-typ-
projektu-1-2016-r

Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

2.5 Skuteczna pomoc 
społeczna

 od 30.05.2016 do 
13.06.2016

Wnioskodawcą w projekcie może być 
wyłącznie ośrodek pomocy społecznej.

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na 
celu wyłonienie ośrodków pomocy społecznej, w których nastąpi 
wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu 
pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie 
projektu w ramach konkursu wynosi 360 000,00 
PLN. Poziom dofinansowania projektu wynosi 
100%.
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie 
projektów w ramach konkursu wynosi 28 800 000 
PLN.

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/25-skuteczna-
pomoc-spoleczna-14/



Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

2.6 Wysoka jakość polityki na 
rzecz włączenia społecznego i 
zawodowego osób 
niepełnosprawnych

od 31.05.2016 do 
30.06.2016

Wnioskodawcą (Liderem) w projekcie 
może być wyłącznie organizacja 
pozarządowa.

Projekt jest realizowany w partnerstwie 
przez organizacje pozarządowe.

Partnerzy i Lider muszą posiadać 
doświadczenie w zakresie działalności na 
rzecz osób z niepełnosprawnościami przy 
czym co najmniej jeden partner musi 
posiadać co najmniej 5 letnie 
doświadczenie w tym zakresie.

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na 
celu dokonanie analizy realizowanych zadań jednostek administracji 
rządowej i samorządowej oraz opracowanie dla wszystkich jednostek 
objętych przeglądem zaleceń, rekomendacji pod kątem 
dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych.

Konkurs zakłada wyłonienie 17 projektów, których celem będzie 
dokonanie przeglądu zadań jednostek administracji rządowej i 
samorządowej pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. 16 projektów (projektów o 
charakterze wojewódzkim - po 1 w każdym województwie) będzie 
dotyczyło monitoringu zadań jednostek administracji samorządowej i 
rządowej działającej w terenie, natomiast 1 projekt o charakterze 
centralnym będzie obejmował analizę pozostałych jednostek 
administracji rządowej (centralnej).

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
100%
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
30 000 000,00 PLN

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/26-wysoka-
jakosc-polityki-na-rzecz-
wlaczenia-spolecznego-i-
zawodowego-osob-
niepelnosprawnych-1/

Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

2.9 Rozwój ekonomii 
społecznej

od 30.05.2016 do 
17.06.2016

administracja rządowa i jej jednostki 
podległe oraz nadzorowane,
jednostki samorządu terytorialnego i ich 
jednostki organizacyjne,
stowarzyszenia i związki jednostek 
samorządu terytorialnego,
organizacje pozarządowe,
podmioty ekonomii społecznej,
federacje lub związki organizacji 
pozarządowych i podmiotów ekonomii 
społecznej,
związki rewizyjne właściwe do spraw 
spółdzielczości,
samorząd gospodarczy i zawodowy,
partnerzy społeczni, zgodnie z definicją 
przyjętą w PO WER,
uczelnie i podmioty uczestniczące w 
kształceniu na poziomie wyższym,
jednostki naukowe, w tym instytuty 
badawcze,
przedsiębiorcy.

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na 
celu realizację działań rzeczniczych i doradczych na poziomie 
regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk 
publicznych w obszarze ekonomii społecznej.

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu wynosi 100%. Wkład 
własny Wnioskodawcy do realizacji projektu nie 
jest wymagany.
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
7 000 000 zł

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/29-rozwoj-
ekonomii-spolecznej/

Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

2.10 Wysoka jakość systemu 
oświaty

od 15.04.2016 do 
16.05.2016

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym 
kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych 
potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów 
niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-
przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, 
właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy 
zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
5 259 498
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
5 259 498

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/210-wysoka-
jakosc-systemu-oswiaty-10/



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/

Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

2.13 Przejrzysty i spójny 
Krajowy System Kwalifikacji

22.04.2016 do 
23.05.2016

Instytut Badań Edukacyjnych

Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu 
Kwalifikacji na poziomieadministracji centralnej oraz instytucji 
nadających kwalifikacjei zapewniających jakość nadawania 
kwalifikacji

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu 43 480 000
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów 43 480 000

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/213-
przejrzysty-i-spojny-krajowy-
system-kwalifikacji/

Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

2.19 Usprawnienie procesów 
inwestycyjno-budowlanych i 
planowania przestrzennego

od 31.05.2016 do 
30.06.2016

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego,
jednostki samorządu terytorialnego i ich 
jednostki organizacyjne
stowarzyszenia i związki jednostek 
samorządu terytorialnego
inspektoraty nadzoru budowlanego
urzędy wojewódzkie
organizacje pozarządowe
partnerzy społeczni, zgodnie z definicją 
przyjętą w PO WER
przedsiębiorcy,
szkoły wyższe,
jednostki naukowe

Na przeszkolenie pracowników organów administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z zakresu 
aktualnych przepisów prawa budowlanego oraz wyrobów 
budowlanych.

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
100%
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
4 329 900 zł.

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/219-
usprawnienie-procesow-
inwestycyjno-budowlanych-i-
planowania-przestrzennego-1/

Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

4.1 Innowacje społeczne
od 25.05.2016 do 
20.06.2016

o dofinansowanie mogą ubiegać 
partnerstwa podmiotów, które muszą 
spełniać wymogi określone w Regulaminie 
konkursu (podrozdział 4).

Na wypracowanie modelowego rozwiązania w zakresie 
przeciwdziałania problemowi dziedziczenia ubóstwa, które będzie 
wykorzystywało dotychczasowe doświadczenia i które, dzięki 
przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy, będzie dostosowane do 
specyficznych potrzeb na danym terytorium, następnie 
przetestowanie wypracowanego modelu i ostatecznie włączenie go, 
o ile zostanie pozytywnie zweryfikowany, do lokalnej polityki i 
praktyki.

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
97 %
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
Alokacja na konkurs wynosi 20 000 000 zł.

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/41-innowacje-
spoleczne-8/



Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

4.1 Innowacje społeczne
od 18.05.2016 do 
01.06.2016

O dofinansowanie mogą ubiegać się 
publiczne lub niepubliczne instytucje 
pomocy i integracji społecznej.

Na wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na 
rzecz osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną poprzez: 
opracowanie kompleksowego środowiskowego modelu wsparcia 
osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz zawiązanie 
optymalnego partnerstwa, w tym co najmniej z jednostką samorządu 
terytorialnego (JST) lub jej właściwą w danym obszarze jednostką 
organizacyjną, którego zadaniem będzie przetestowanie 
wypracowanego modelu co najmniej na obszarze działania tej JST w 
kolejnym projekcie w ramach konkursu drugiego etapu.

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
97 %
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
Alokacja na konkurs wynosi 1 600 000 zł

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/41-innowacje-
spoleczne-7/

Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

4.2 Programy mobilności 
ponadnarodowej

 od 01.06.2016 do 
09.06.2016

administracja publiczna
instytucje rynku pracy
instytucje pomocy i integracji społecznej
jednostki samorządu terytorialnego
szkoły i placówki systemu oświaty
uczelnie i inne podmioty realizujące 
kształcenie na poziomie wyższym
przedsiębiorstwa
podmioty ekonomii społecznej
partnerzy społeczni zgodnie z definicją 
przyjętą w PO WER
organizacje pozarządowe
federacje lub związki organizacji 
pozarządowych i podmiotów ekonomii 
społecznej
ogólnopolskie stowarzyszenia i związki 
jednostek samorządu terytorialnego

Programy mobilności ponadnarodowej (wizyta studyjna lub szkolenie 
lub praktyka/staż lub job shadowing) dla osób, które zajmują się 
pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub 
socjalizacyjnym z młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi 
społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
97,00%
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
10 000 000 zł.

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/42-programy-
mobilnosci-ponadnarodowej-1/

Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

4.2 Programy mobilności 
ponadnarodowej

od 30.06.2016 do 
29.07.2016

Organizacje pozarządowe,
Partnerzy społeczni, zgodnie z definicją 
przyjętą w PO WER,
Podmioty ekonomii społecznej,
Administracja publiczna,
Przedsiębiorstwa,
Uczelnie,
Jednostki samorządu terytorialnego,
Ogólnopolskie stowarzyszenia i związki 
jednostek samorządu terytorialnego,
Federacje lub związki organizacji 
pozarządowych i podmiotów ekonomii 
społecznej

Programy mobilności ponadnarodowej dla przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, partnerów społecznych oraz jednostek samorządu 
terytorialnego ukierunkowane na wzrost jakości tworzenia i 
wdrażania polityk publicznych.

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
97,00%
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
16 800 000 zł.

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/42-programy-
mobilnosci-ponadnarodowej-1/

Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

 4.3 Współpraca
ponadnarodowa

Sierpień 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

 4.3 Współpraca
ponadnarodowa

Wrzesień 2016 Projekty realizowane w ramach Common Framework.
Wymagany wkład
własny beneficjenta
w wysokości 3%

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

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/

Programu Litwa-Polska 
2014-2020

Interreg Litwa-Polska
od 22 marca do 
9 czerwca 2016 r.

Interreg Litwa-Polska umożliwia realizację projektów z zakresu 
wykorzystania zasobów przyrody i kultury oraz zatrudnienia i 
mobilności pracowników. Wspierane będą też działania służące 
włączeniu społecznemu oraz transgranicznej współpracy instytucji 
publicznych. Na te cele przeznaczono prawie 50 mln euro z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/wiadomosci/rus
zyl-program-interreg-litwa-
polska/

Programu Współpracy 
Transgranicznej 
Interreg V-A Polska-
Słowacja 

Transport (drogi)
26 stycznia - 31 maj 
2016

Alokacja w ramach Programu
(EFRR)
49,6 mln EUR

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naborow-
wnioskow-w-programie-polska-
slowacja/

Programu Współpracy 
Transgranicznej 
Interreg V-A Polska-
Słowacja 

Projekty flagowe

15 kwietnia - 30 
czerwca 2016
 
  

do 30 % alokacji dla każdej osi priorytetowej

Program Współpracy 
Transgranicznej 
Interreg V-A Polska-
Słowacja

Ochrona i rozwój dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego 
obszaru pogranicza

od 04.05.2016 do 
16.08.2016

organy administracji rządowej i 
samorządowej, ich związki i 
stowarzyszenia,
- jednostki ustanowione przez państwo lub 
samorząd w celu zapewnienia usług 
publicznych,
- instytucje systemu oświaty i szkoły 
wyższe,
- organizacje pozarządowe non-profit,
- Europejskie Ugrupowania Współpracy 
Terytorialnej,
- kościoły i związki wyznaniowe.

Min. 
Budowę lub modernizację transgranicznej infrastruktury rekreacyjnej 
w pobliżu instytucji kultury, zabytków, parków krajobrazowych i 
narodowych stanowiących część transgranicznych szlaków 
turystycznych (np. utworzenie nowych oraz modernizacja już 
istniejących szlaków turystycznych: ścieżek rowerowych, pieszych 
szlaków turystycznych, szlaków przyrodniczo-krajobrazowych i 
zielonych szlaków greenways, tematycznych szlaków kulturowych i 
związanej z nimi infrastruktury, punktów widokowych, punktów 
„Parkuj i jedź”, miejsc parkingowych blisko ścieżek i szlaków oraz 
transgraniczna integracja ścieżek itp.),.....

Maksymalna wartość dofinansowania
Maksymalna wartość dofinansowania z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
to 5 mln euro.

Minimalna wartość dofinansowania z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
to 200 tys. euro

 

Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
Szacowana wartość środków dostępnych w 
ramach naboru to 23,76 mln euro.

https://pl.plsk.eu/-/nabor-
wnioskow-dla-pierwszej-osi-
priorytetowej-programu



Programu Współpracy 
Transgranicznej 
Interreg V-A Polska-
Słowacja 

Transport multimodalny
30 sierpnia  30 listopada 
2016

Alokacja w ramach Programu
(EFRR)
 6,2 mln EUR

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naborow-
wnioskow-w-programie-polska-
slowacja/

Programu Współpracy 
Transgranicznej 
Interreg V-A Polska-
Słowacja 

Edukacja (uczenie się przez 
całe życie)

30 sierpnia  - 30 
listopada 2016

Alokacja w ramach Programu
(EFRR)
 12,4 mln EUR

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/strony/skorzystaj/har
monogramy-naborow-
wnioskow/harmonogramy-
naborow-wnioskow-na-2016-
rok/harmonogram-naborow-
wnioskow-w-programie-polska-
slowacja/

Polska-Dania-Niemcy-
LitwaSzwecja 
(Południowy Bałtyk)

II nabór
9 maja 2016 r. – 
17 czerwca 2016 r.

Priorytet 1 Wzmocnienie aktywności międzynarodowej oraz 
zdolności innowacyjnej
sektorów niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku
Priorytet 2 Wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturowego 
obszaru
Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu
Priorytet 3 Poprawa łączności transgranicznej na rzecz 
funkcjonalnego niebieskiego
i zielonego transportu w obszarze Południowego Bałtyku
Priorytet 4 Wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich na rzecz 
niebieskiej i zielonej
gospodarki obszaru Południowego Bałtyku
Priorytet 5 Zwiększenie wydajności współpracy podmiotów lokalnych 
na obszarze 3 454 702,00 EUR Nie dotyczy nd
Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu

66 571 939,00 EUR EFRR 
http://www.ewt.gov.pl/media/1
9262/Harmonogram_Poludnio
wy_Baltyk_0416.pdf



Polska-Dania-Niemcy-
LitwaSzwecja 
(Południowy Bałtyk)

Nabór na projekty
typu „seed
money” (kapitał
zalążkowy)

31 maja – 
17 czerwca 2016

http://www.ewt.gov.pl/media/1
9262/Harmonogram_Poludnio
wy_Baltyk_0416.pdf

Polska-Dania-Niemcy-
LitwaSzwecja 
(Południowy Bałtyk)

III nabór 
2 listopada 2016 r.
– 16 grudnia 2016 r.

http://www.ewt.gov.pl/media/1
9262/Harmonogram_Poludnio
wy_Baltyk_0416.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/



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/



Program Opreacyjny 
Infrastruktura i 
Środowisko

1.3.1 Wspieranie efektywności
energetycznej w budynkach 
publicznych

22.01.2016 do 
31.05.2016

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

2.1 Adaptacja do zmian klimatu 
wraz z zabezpieczeniem i 
zwiększeniem odporności na 
klęski żywiołowe, w 
szczególności katastrofy 
naturalne oraz monitoring 
środowiska

typ projektu 2.1.2 Realizacja 
zadań służących osiągnięciu 
dobrego stanu wód  

od 30.04.2016 do 
30.06.2016

regionalne zarządy gospodarki wodnej 
(RZGW);

wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń 
wodnych (WZMiUW).

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących 
realizacji zadań prowadzących do osiągnięcia dobrego stanu wód. W 
ramach konkursu wspierane będą projekty, których zakres, charakter 
oraz lokalizacja zapewni kompleksowe podejście do realizacji zadań 
służących osiągnięciu dobrego stanu/potencjału jednolitej części wód 
powierzchniowych. Preferowane będą projekty, które wynikają z 
Programu wodno-środowiskowego kraju lub jego aktualizacji.
W szczególności dofinansowywane będą następujące elementy:

renaturyzacja przekształconych cieków wodnych i obszarów od wód 
zależnych (w tym odtwarzanie mokradeł i poprawa warunków 
wodnych torfowisk) oraz przywracanie zdolności wód do 
samooczyszczania;
przywracanie ciągłości ekologicznej cieków;
tam, gdzie uzasadnione, rozbiórka wałów przeciwpowodziowych;
zwiększenie retencji dolinowej cieku;
realizacja zadań zmierzających do osiągnięcia dobrego stanu wód 
zbiorników wodnych, położonych na cieku objętym kompleksowym 
projektem poprawy stanu wód;
poprawa stanu wód jezior przepływowych i bezodpływowych 
zasilanych ciekiem - warunek jak wyżej oraz poprawa stanu wód 
pozostałych typów jezior.

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

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/21-adaptacja-
do-zmian-klimatu-wraz-z-
zabezpieczeniem-i-
zwiekszeniem-odpornosci-na-
kleski-zywiolowe-w-
szczegolnosci-katastrofy-
naturalne-oraz-monitoring-
srodowiska/

Program Opreacyjny 
Infrastruktura i 
Środowisko

2.2 Gospodarka odpadami 
komunalnymi

Typ projektów: 
2.  Projekty obejmujące swoim 
zakresem elementy gospodarki 
odpadami zgodnej z hierarchią 
sposobów postępowania z 
odpadami z wyłączeniem 
instalacji do termicznego 
przekształcania odpadów 
(budowa Punktów 
Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych)

od 31.05.2016 do 
31.07.2016

jednostki samorządu terytorialnego i ich 
związki, działające w ich imieniu jednostki 
organizacyjne;
podmioty świadczące usługi publiczne w 
ramach realizacji obowiązków własnych 
jednostek samorządu terytorialnego.

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących 
budowy Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 
ramach typu projektów nr 2 tj. projekty obejmujące swoim zakresem 
elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów 
postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego 
przekształcania odpadów.

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
85%
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
600 000 000 PLN

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/22-gospodarka-
odpadami-komunalnymi-
punkty-selektywnego-zbierania-
odpadow-komunalnych/



Program Opreacyjny 
Infrastruktura i 
Środowisko

2.3 Gospodarka wodno-
ściekowa w aglomeracjach

od 31.05.2016 do 
31.07.2016

 jednostki samorządu terytorialnego i ich 
związki, działające w ich imieniu jednostki 
organizacyjne;
 podmioty świadczące usługi publiczne w 
ramach realizacji obowiązków własnych 
jednostek samorządu terytorialnego;

Dofinansowanie będzie udzielane na następujące typy projektów:

Typ projektów 1
Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w 
aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM
Typ projektów 2 
Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w 
regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 
RLM do 10 000 RLM

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
85% wydatków kwalifikowanych na poziomie 
projektu
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
2 500 000 000 PLN

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/23-gospodarka-
wodno-sciekowa-w-
aglomeracjach-1/

Program Opreacyjny 
Infrastruktura i 
Środowisko

2.4 Ochrona przyrody i 
edukacja ekologiczna

typ projektu 2.4.1  Ochrona in-
situ lub ex-situ zagrożonych 
gatunków i siedlisk 
przyrodniczych

od 29.04.2016 do 
29.07.2016

parki narodowe,
pozarządowe organizacje ekologiczne,
jednostki administracji rządowej lub 
samorządowej,
Regionalne Dyrekcje Ochrony 
Środowiska,
jednostki organizacyjne Lasów 
Państwowych (z wyłączeniem DGLP),
jednostki badawczo-naukowe,
uczelnie,
urzędy morskie

Dofinansowanie można otrzymać na ochronę in-situ lub ex-situ 
zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Działania o 
charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych 
gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
85%
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
80 000 000,00 zł

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/24-ochrona-
przyrody-i-edukacja-
ekologiczna-1/

Program Opreacyjny 
Infrastruktura i 
Środowisko

2.4: Ochrona przyrody i 
edukacja ekologiczna

Typ projektu 2.4.5: 
Prowadzenie działań 
informacyjno-edukacyjnych w 
zakresie ochrony środowiska i 
efektywnego wykorzystania 
jego zasobów

Podtyp projektu 2.4.5b 
Budowanie potencjału i 
integracja

od 29.01.2016 do 
16.05.2016

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 
16.05.2016

Regionalne dyrekcje ochrony środowiska 
(forma prawna - kod 401);
parki narodowe (forma prawna – kod 428);
jednostki administracja rządowej lub 
samorządowej (forma prawna - kod 132; 
kod 401; kod 428; kod 429; kod 430; kod 
431)
jednostki badawczo-naukowe (forma 
prawna - kod 428; kod 165);
uczelnie (forma prawna - kod 044);
pozarządowe organizacje ekologiczne - 
POE (forma prawna - kod 148; kod 155);
jednostki organizacyjne Lasów 
Państwowych (forma prawna - kod 428);
urzędy morskie (forma prawna - kod 401).

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.

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
85%
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
12 875 000,00 zł

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/24-ochrona-
przyrody-i-edukacja-
ekologiczna-edukacja-
spolecznosci-obszarow-
chronionych/
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Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej

„Współfinansowanie Programu 
LIFE Część 2) 
Współfinansowanie projektów 
LIFE w perspektywie 
finansowej 2014-2020”,

od 18.04.2016 r. do  
29.12.2016 r.

Nabór adresowany jest dla 
Wnioskodawców, którzy nie ubiegali się o 
dofinansowanie NFOŚiGW (w lipcu 2015 
r.) w naborze tradycyjnym realizowanym 
przed naborem KE 2015, a także którzy 
zostali w ramach tego naboru odrzuceni z 
przyczyn formalnych.

Planowana alokacja
1. dotacje – 20 mln zł
2. środki na zadania realizowane przez 
państwowe jednostki budżetowe – 5 mln zł

http://www.nfosigw.gov.pl/nabo
r-wnioskow/art,199,nabor-
wnioskow-o-
wspolfinansowanie-projektow-
life-2015-ze-srodkow-nfosigw-
nabor-skrocony.html

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej

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

Część 2) Współfinansowanie 
projektów Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko.

od 18.04.2016 r. do 
30.12.2016 r. 

Celem programu jest poprawa stanu wód powierzchniowych i 
podziemnych poprzez oczyszczanie ścieków, zgodnie z wymogami 
Dyrektywy Rady 91/271/ EWG w sprawie oczyszczania ścieków 
komunalnych.

http://www.nfosigw.gov.pl/nabo
r-wnioskow/art,198,nabor-
wnioskow-w-ramach-programu-
priorytetowego-gospodarka-
wodno-sciekowa-w-
aglomeracjach.html

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej

"Edukacja ekologiczna" w 2016 
r.

01.06.2016 r. - 
30.06.2016 r.

uczelnie wyższe 

studia podyplomowe

Nabór dotyczy wniosków o dotację oraz ew. wniosków o pożyczkę na 
pokrycie wkładu własnego

liczba przedsięwzięć – do wyczerpania alokacji;
maksymalna kwota dotacji dla jednego 
przedsięwzięcia: 500 000 zł
ALOKACJA: 2,5 mln zł (dotacja) i 0,25 mln zł 
(pożyczka)

http://nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-
krajowe/programy-
priorytetowe/edukacja-
ekologiczna/i-konkurs-2016/

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

KONFERENCJE

od 23.05.2016 r. do 
27.12.2016 r. lub do 
wyczerpania środków z 
alokacji (nabór ciągły).

ORGANIZACJA KONFERENCJI

http://nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-
krajowe/programy-
priorytetowe/edukacja-
ekologiczna/nabor-ciagly-2016-
konferencje/
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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

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 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

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

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



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

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

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

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

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

AIESEC Polska

AIESEC Międzynarodowy 
Program Wymiany Praktyk

nabór ciągły



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

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 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

SIECI EUROPEJSKIE 5 październik 2016

Sieci* współpracy kulturalnej istniejące 
minimum 2 lata, zarejestrowane w jednym 
z krajów uczestniczących w Programie, 
zrzeszające przynajmniej 15 organizacji 
członkowskich z 10 różnych 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”

Wsparcie międzynarodowych działań kulturalnych realizowanych 
przez europejskie sieci współpracy kulturalnej.

http://kreatywna-
europa.eu/kultura/obszary-
grantowe/sieci-europejskie/

Kreatywna Europa
Kultura

Platformy europejskie październik 2016

prywatne i/lub publiczne organizacje oraz 
instytucje aktywnie działające w sektorze 
kultury i/lub kreatywnym, które posiadają 
osobowość prawną on minimum 2 lat (w 
dniu, w którym upływa termin składania 
wniosków).

Wsparcie projektów, które przyczyniają się do rozwoju nowych 
talentów oraz wzmacniają rozpoznawalność i widoczność artystów i 
twórców sektora kultury i kreatywnego na arenie europejskiej.

http://kreatywna-
europa.eu/kultura/obszary-
grantowe/platformy-
europejskie/

Kreatywna Europa
Kultura

PROJEKTY WSPÓŁPRACY 
EUROPEJSKIEJ

7 październik 2016
4 październik 2017
3 październik 2018
2 październik 2019
7 październik 2020

prywatne i publiczne organizacje oraz 
instytucje aktywnie działające w sektorze 
kultury i/lub kreatywnym, które posiadają 
osobowość prawną od minimum 2 lat (w 
dniu, w którym upływa termin składania 
wniosków).

Obszar grantowy wspierający działania kulturalne oparte na 
współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub 
kreatywnego. Projekty powinny promować europejskie wartości i 
przyczyniać się do międzynarodowego obiegu dzieł, osób i ich 
twórczości.

http://kreatywna-
europa.eu/kultura/obszary-
grantowe/projekty-wspolpracy-
europejskiej/



Kreatywna Europa 
komponent Media 

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 
komponent Media 

DYSTRYBUCJA – SCHEMAT 
SELEKTYWNY

14 czerwiec 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 
komponent Media 

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/

Kreatywna Europa 
komponent Media 

AGENCI SPRZEDAŻY 1 marca 2017
jest skierowany do agentów sprzedaży, 
którzy wygenerowali fundusze w 
poprzednim wezwaniu.

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



Kreatywna Europa 
komponent Media 

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/

Kreatywna Europa 
komponent Media 

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

PO IR*
(I OŚ)

GO_GLOBAL.PL
18 kwietnia -
 2 czerwca 2016 r.

Partnerami merytorycznymi NCBR w 
programie GO_GLOBAL.PL są 
wyspecjalizowane, głównie zagraniczne 
podmioty, które prowadzą kompleksowe 
działania w zakresie międzynarodowej 
akceleracji przedsiębiorstw w sektorze 
B+R. Ich lista nie jest zamknięta, a w 
chwili ogłoszenia konkursu są to: US-
Polish Trade Council, Plug and Play Tech 
Center, Fraunhofer-Zentrum für Mittel und 
Osteuropa, Akademickie Inkubatory 
Przedsiębiorczości, Flinders Partners, 
Accelerace, FundingBox Accelerator, 
Instituto Superior para el Desarrollo de 
Internet (ISDI), WIOT Technology Group 
oraz Polski Instytut Badań i Rozwoju 
(program akceleracyjny Vertical Engine).

Dofinansowanie w ramach programu GO_GLOBAL.PL przeznaczone 
jest na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej 
technologii. Wsparcie z NCBR będzie mogło zostać przeznaczone 
na opracowanie i wstępną weryfikację strategii przejścia z rynku 
lokalnego na rynki światowe.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu 
wynosi 150 000 zł.
 
Wymagany wkład własny wynosi minimum 15% 
wartości projektu.

http://www.ncbir.pl/programy-
krajowe/goglobal/aktualnosci/a
rt,4137,ii-konkurs-w-ramach-
programu-go_global-pl-
zwiekszenie-skali-
komercjalizacji-na-rynkach-
swiatowych-wynikow-badan-
naukowych-lub-pr.html

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

http://www.ncbir.pl/programy-
krajowe/goglobal/

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

PO IR*
(I OŚ)

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/

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

PO IR*
(I OŚ)

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/



NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

PO IR*
(I OŚ)

1.1 „Projekty B+R 
przedsiębiorstw”, Poddziałania 
1.1.1 „Badania przemysłowe i 
prace rozwojowe realizowane 
przez przedsiębiorstwa”

od 01.06.2016 do 
30.12.2016

O dofinansowanie w ramach konkursu 
mogą ubiegać się duże przedsiębiorstwa 
(inne niż MSP).

W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie 
przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania 
przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo 
eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie 
przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą 
uzyskać dofinansowania).

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej 
pomocy publicznej) nie może przekroczyć .: – 20 
mln euro – dla przedsiębiorcy na jeden projekt – 
jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów 
kwalifikowanych projektu jest ponoszona na 
badania przemysłowe, lub – 15 mln euro – dla 
przedsiębiorcy na jeden projekt – jeżeli ponad 
połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych 
projektu jest ponoszona na prace rozwojowe.
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczonych na 
dofinansowanie projektów wynosi: 1000 000 000 
PLN, w tym: a) indykatywna kwota środków dla 
projektów zlokalizowanych w województwie 
mazowieckim (kategoria regionów lepiej 
rozwiniętych) wynosi 100 000 000 PLN; b) 
indykatywna kwota środków dla projektów 
zlokalizowanych w województwie innym niż 
mazowieckie (kategoria regionów słabiej 
rozwiniętych) wynosi 900 000 000 PLN.

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/11-projekty-br-
przedsiebiorstw-111-badania-
przemyslowe-i-prace-
rozwojowe-realizowane-przez-
przedsiebiorstwa-2/

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

PO IR*
(I OŚ)

1.1.1 Badania przemysłowe i 
prace rozwojowe realizowane 
przez przedsiębiorstwa

III-IV kwartał 2016
Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 
rozwojowych 

750 mln

http://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/poir/aktualnosci/ar
t,4215,harmonogram-naborow-
wnioskow-dla-programu-
inteligentny-rozwoj-na-2016-r-
aktualizacja.html

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

PO IR*
(I OŚ)

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/

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

PO IR*
(I OŚ)

1.2 - 1.2 Sektorowe programy 
B+R (INNOTEXTILE)

od 15.04.2016 do 
15.06.2016

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

W ramach Działania 1.2, dofinansowanie udzielane jest na realizację 
projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne 
prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w 
rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014 (projekt, w którym nie 
przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska 
dofinansowania).

Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
Nie dotyczy.
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
Budżet przeznaczony na dofinansowanie 
projektów wynosi: 60 000 000 PLN.

http://www.ncbir.pl/aktualnosci/
art,4109,program-uszyty-na-
miare-przemyslu-miliony-dla-
branzy-wlokienniczej.html

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/12-sektorowe-
programy-br-6/



NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

PO IR*
(I OŚ)

1.2 - Sektor. (INNOSBZ)
od 10 czerwca 
do 11 lipca 2016 r.

1) przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w 
rozumieniu art. 1 Załącznika I do 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 
r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(rozporządzenie 651/2014) albo 2) 
konsorcja przedsiębiorstw (składające się 
wyłącznie z przedsiębiorców) – w których 
skład wchodzi co najmniej dwóch 
przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 
Załącznika I do rozporządzenia 651/2014.

W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację 
projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe 
albo prace rozwojowe. Projekt dofinansowany w ramach konkursu 
musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w 
Zakresie tematycznym konkursu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych 
projektu dofinansowanego w ramach konkursu 
wynosi 2 000 000 PLN. Maksymalna wartość 
kosztów kwalifikowalnych projektu 
dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 20 
000 000 PLN.

http://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/poir/konkursy/konk
urs4122016innosbz/

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/12-sektorowe-
programy-br-11/

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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NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

PO IR*
(I OŚ)

1.2  „Sektorowe programy 
B+R”, w ramach I osi 
priorytetowej: „Wsparcie 
prowadzenia prac B+R przez 
przedsiębiorstwa”

(INNOSTAL)

1 czerwca 2016r. do 15 
września br.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o 
wsparcie:

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

W ramach Działania 1.2, dofinansowanie udzielane jest na realizację 
projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne 
prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w 
rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014 (projekt, w którym nie 
przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska 
dofinansowania).

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
Nie dotyczy
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
Budżet przeznaczony na dofinansowanie 
projektów wynosi: 120 000 000 PLN.

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/12-sektorowe-
programy-br-9/

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

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/

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

PO IR*
(I OŚ)

1.2 - Sektor. (GameINN)
1 czerwca br., - 
16 sierpnia br

1) przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w 
rozumieniu art. 1 Załącznika I do 
rozporządzenia Komisji
(UE) nr 651/2014 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(rozporządzenie 651/2014) albo
2) konsorcja przedsiębiorstw (składające 
się wyłącznie z przedsiębiorców) – w 
których skład
wchodzi co najmniej dwóch 
przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 
Załącznika I do
rozporządzenia 651/2014. 

dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które 
obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace 
rozwojowe. Projekt dofinansowany w ramach
konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych 
w Zakresie tematycznym
konkursu. 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych 
projektu dofinansowanego w ramach konkursu
wynosi 500 000 PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych 
projektu dofinansowanego w ramach konkursu
wynosi 20 000 000 PLN

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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NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

PO IR*
(I OŚ)

1.2 INNOTABOR 16.08-30.09.2016

http://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/poir/aktualnosci/ar
t,4215,harmonogram-naborow-
wnioskow-dla-programu-
inteligentny-rozwoj-na-2016-r-
aktualizacja.html

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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NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

PO IR*
(I OŚ)

1.2   INNOMOTO III-IV kwartał 2016

http://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/poir/aktualnosci/ar
t,4215,harmonogram-naborow-
wnioskow-dla-programu-
inteligentny-rozwoj-na-2016-r-
aktualizacja.html

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/

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

PO IR*
(I OŚ)

1.2 PBSE III-IV kwartał 2016

http://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/poir/aktualnosci/ar
t,4215,harmonogram-naborow-
wnioskow-dla-programu-
inteligentny-rozwoj-na-2016-r-
aktualizacja.html

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/



NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

PO IR*
(I OŚ)

1.2 IUSER III-IV kwartał 2016

http://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/poir/aktualnosci/ar
t,4215,harmonogram-naborow-
wnioskow-dla-programu-
inteligentny-rozwoj-na-2016-r-
aktualizacja.html

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/

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

PO IR*
(I OŚ)

1.3 Prace B+R finansowane z 
udziałem funduszy 
kapitałowych / 1.3.1 Wsparcie 
projektów badawczo-
rozwojowych w fazie preseed 
przez fundusze typu proof of 
concept - BRIdge Alfa

od 04.05.2016 do 
19.05.2016

mikro i małe przedsiębiorstwa.
dofinansowanie udzielane jest funduszom typu proof of concept na 
wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie Proof of Principle 
i Proof of Concept. 

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
80%
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczonych na 
dofinansowanie projektów wynosi: 450 000 000 
PLN w tym: a) dla projektów zlokalizowanych w 
województwie mazowieckim: 28 125 000 PLN; b) 
dla projektów zlokalizowanych w województwie 
innym niż mazowieckie: 421 875 000 PLN.

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/13-prace-br-
finansowane-z-udzialem-
funduszy-kapitalowych-131-
wsparcie-projektow-badawczo-
rozwojowych-w-fazie-preseed-
przez-fundusze-typu-proof-of-
concept-bridge-alfa/

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/

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

PO IR*
(IV OŚ)

4.1.1 - Strategiczne programy 
badawcze dla gospodarki

Strat.

III-IV kwartał 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/fundusze-
europejskie/poir/aktualnosci/ar
t,4215,harmonogram-naborow-
wnioskow-dla-programu-
inteligentny-rozwoj-na-2016-r-
aktualizacja.html

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

http://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/poir/poddzialanie-
411/
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NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

PO IR*
(IV OŚ)

4.1.1 Strategiczne programy 
badawcze dla gospodarki

Synthos

20 czerwca –  20 
września br.

http://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/poir/aktualnosci/ar
t,4215,harmonogram-naborow-
wnioskow-dla-programu-
inteligentny-rozwoj-na-2016-r-
aktualizacja.html

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/

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

PO IR*
(IV OŚ)

4.1.2 - RANB Regionalne 
agendy naukowo- badawcze

30 czerwca - 29 lipca 
2016 r.

http://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/poir/aktualnosci/ar
t,4215,harmonogram-naborow-
wnioskow-dla-programu-
inteligentny-rozwoj-na-2016-r-
aktualizacja.html

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

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/
http://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/poir/poddzialanie-
412/

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

PO IR*
(IV OŚ)

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/

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

PO IR*
(IV OŚ)

4.1.4 - Aplik.
3 październik - 2 
listopad 2016

http://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/poir/aktualnosci/ar
t,4215,harmonogram-naborow-
wnioskow-dla-programu-
inteligentny-rozwoj-na-2016-r-
aktualizacja.html

http://www.ncbir.pl/harmonogr
am-konkursow/
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NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

PO WER

3.1 Kompetencje w szkolnictwie 
wyższym

od 01.04.2016 do 
01.07.2016

Wnioskodawcą projektu może być 
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.

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
Wynikający – przy uwzględnieniu wkładu 
własnego wnoszonego przez wnioskodawcę – z 
maksymalnej wartości projektu wynoszącej: • dla 
uczelni kształcących do 4000 studentów – 4 000 
000 PLN, • dla uczelni kształcących 4 001 – 12 
000 studentów – 6 000 000 PLN, • dla uczelni 
kształcących powyżej 12 000 studentów – 12 000 
000 PLN. W przypadku projektu złożonego przez 
uczelnie w partnerstwie maksymalna wartość 
projektu zależy od sumy liczby studentów (jak 
powyżej) i nie może przekraczać 12 000 000 
PLN.
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
200 000 000,00 PLN Kwota przeznaczona na 
konkurs wynosi 200 000 000,00 PLN, w tym 
maksymalna kwota dofinansowania wynosi 194 
000 000,00 PLN, bowiem maksymalny 
dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 
(ze środków UE i środków budżetu państwa) 
wynosi 97%. Maksymalny poziom 
dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

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

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

http://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/power/dzialanie-31-
program-rozwoju-kompetencji/

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

PO WER

3.1 Kompetencje w szkolnictwie 
wyższym

04.05.2016 do 
07.06.2016

szkoły wyższe (publiczne bądź 
niepubliczne), kształcące co najmniej 100 
studentów na studiach stacjonarnych.

Na realizację projektów dotyczących podnoszenia kompetencji osób 
uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach 
kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
Wynikający – przy uwzględnieniu wkładu 
własnego wnoszonego przez wnioskodawcę – z 
maksymalnej wartości projektu wynoszącej: – dla 
uczelni kształcących do 4000 studentów – 3 000 
000 PLN, – dla uczelni kształcących 4 001 – 12 
000 studentów – 5 000 000 PLN, – dla uczelni 
kształcących powyżej 12 000 studentów – 10 000 
000 PLN. W przypadku projektu złożonego przez 
uczelnie w partnerstwie maksymalna wartość 
projektu zależy od sumy liczby studentów (jak 
powyżej) i nie może przekraczać 10 000 000 
PLN.
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
250 000 000,00 PLN Kwota przeznaczona na 
konkurs wynosi 250 000 000,00 PLN, w tym 
maksymalna kwota dofinansowania wynosi 242 
500 000,00 PLN, bowiem maksymalny 
dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 
(ze środków UE i środków budżetu państwa) 
wynosi 97%. Maksymalny poziom 
dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/31-
kompetencje-w-szkolnictwie-
wyzszym-4/

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

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



NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

PO WER

3.1 Kompetencje w szkolnictwie 
wyższym

 od 01.06.2016 do 
08.07.2016

Wnioskodawcą projektu może być 
wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź 
niepubliczna.

W ramach projektów realizowane będą wyłącznie fakultatywne 
zajęcia służące wspieraniu kompetencji ogólnorozwojowych wśród 
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, jako osób objętych 
kursami edukacyjnymi w ramach realizacji trzeciej misji uczelni. IOK 
(Instytucja organizująca konkurs) dopuszcza składanie wniosków, 
które będą obejmowały wybrane „zestawy” spośród oczekiwanych 
kompetencji: poprawne argumentowanie, krytyczne myślenie, 
samodzielne myślenie, logika, heurystyka.

Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu
97%
Ogólna pula środków przeznaczona na 
dofinansowanie projektów
Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 5 000 
000,00 PLN, w tym maksymalna kwota 
dofinansowania wynosi 4 850 000,00 PLN, 
bowiem maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu (ze środków UE i 
środków budżetu państwa) wynosi 97%. 
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków 
UE wynosi 84,28%.

http://www.funduszeeuropejski
e.gov.pl/nabory/31-
kompetencje-w-szkolnictwie-
wyzszym-6/

http://www.ncbir.pl/aktualnosci/
art,4210,edukacja-filozoficzna-
wychodzi-poza-mury-uczelni-
nowy-konkurs-ncbr.html

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

PO WER

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/

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

PO WER

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/

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

PO WER

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/

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

PO WER

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

Wspólne projekty badawcze w 
ramach współpracy polsko-
tajwańskiej 

do 30 czerwca 2016 r. 
jednostki badawcze, ale również małe i 

średnie przedsiębiorstwa

W następujących obszarach:
 
neuroscience,
energy efficiency technologies (including: air conditioning, 
refrigeration, thermal energy technologies),
materials science and engineering,
agricultural biotechnology and biocatalysis.

http://www.ncbir.pl/programy-
miedzynarodowe/wspolpraca-
dwustronna/tajwan/aktualnosci
/art,4211,otwarcie-czwartego-

polsko-tajwanskiego-konkursu-
na-wspolne-projekty-badawcze-
w-ramach-wspolpracy-polsko-

tajwanskiej-2016.html

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

 ERA-NET Co-Fund ERA-GAS do 3 maja 2016 r.

Konsorcja uczestniczące w konkursie 
muszą składać się z minimum 3 grup 
badawczych, z przynajmniej 3 różnych 
państw uczestniczących w konkursie.

 finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu redukcji 
emisji gazów cieplarnianych.

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-
gas/konkursy/art,4088,otwarci

e-naboru-wnioskow-w-i-
konkursie-programu-era-net-

era-gas-era-net-for-monitoring-
mitigation-of-greenhouse-

gases-from-agri-.html

NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

M-ERA.NET Call
15 marca 2016 r.
-
14 czerwca 2016 r.

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

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

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów 
w projektach wyłonionych w ramach konkursu 
NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 000 
000 euro.

http://www.ncbir.pl/programy-
miedzynarodowe/era-net-co-
fund/m-eranet-2/konkurs-
2016/art,4121,m-era-net-
otwarcie-naboru-wnioskow-w-
konkursie.html

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

Programy międzynarodowe



NARODOWE 
CENTRUM BADŃ I 
ROZWOJU

ECSEL 2016-1 i ECSEL 2016-2 

15 marca 2015
-
24 maja 2016 roku, 
17:00 CEST (I etap - 
wnioski wstępne)
20 września 2016 roku 
17:00 CEST (II etap - 
wnioski pełne)

Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących 
zagadnienia z zakresu: micro/nanoelectronics, smart integrated 
systems and embedded/cyber-physical systems.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów 
w projektach wyłonionych w ramach konkursu 
NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 500 
000 euro.

http://www.ncbir.pl/programy-
miedzynarodowe/jtiju/ecsel-
ju/aktualnosci/art,4119,wspoln
e-przedsiewziecie-ecsel-
otwarcie-naboru-wnioskow-w-
konkursie-2016.html

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 HDHL luty- lipiec 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

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
kwiecień - 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

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 BADŃ I 
ROZWOJU

Czwarty polsko-izraelski 
konkurs na projekty badawczo-
rozwojowe

przedsiębiorcy (MŚP) oraz konsorcja 
naukowe, w których liderem jest 
przedsiębiorca

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych 
obszarów tematycznych.

http://www.ncbir.pl/programy-
miedzynarodowe/wspolpraca-
dwustronna/izrael/iv-konkurs-pl-
il/art,4179,czwarty-polsko-
izraelski-konkurs-na-projekty-
badawczo-rozwojowe.html

http://www.ncbir.pl/programy-
miedzynarodowe/wspolpraca-
dwustronna/izrael/iv-konkurs-pl-
il/art,4154,czwarty-polsko-
izraelski-konkurs-na-projekty-
badawczo-rozwojowe.html

Narodowe Centrum 
Nauki

OPUS 11
do dnia 15 czerwca 
2016 r.

jednostki naukowe;
konsorcja naukowe;
sieci naukowe i jednostki organizacyjne 
uczelni niebędące podstawowymi 
jednostkami organizacyjnymi;
centra naukowo-przemysłowe;
centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;
5a) centra naukowe uczelni;
biblioteki naukowe;
przedsiębiorcy mający status centrum 
badawczo-rozwojowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 30.05.2008 r.
o niektórych formach wspierania 
działalności innowacyjnej;
jednostki organizacyjne posiadające 
osobowość prawną i siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
osoby fizyczne;
przedsiębiorcy prowadzący badania 
naukowe w innej formie niż formy 
określone w pkt. 1-8.

Rada Narodowego Centrum Nauki przyjęła za podstawę procesu 
kwalifikacji i oceny
projektów badawczych następujący podział na 25 paneli 
dziedzinowych (dyscyplin
lub grup dyscyplin), tematycznie pokrywających cały obszar badań 
naukowych,
w trzech głównych działach:
 Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce (6 paneli, HS1–HS6)
 Nauki Ścisłe i Techniczne (10 paneli, ST1–ST10)
 Nauki o Życiu (9 paneli, NZ1–NZ9)

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala 
wysokość środków finansowych przeznaczonych 
na realizację projektów w ramach konkursu 
OPUS 11 w kwocie 200 mln zł.

https://www.ncn.gov.pl/oglosze
nia/konkursy/opus11#_ftn1



Narodowe Centrum 
Nauki

PRELUDIUM 11 do 15 czerwca 2016 r.

jednostki naukowe;
konsorcja naukowe;
sieci naukowe i jednostki organizacyjne 
uczelni niebędące podstawowymi 
jednostkami organizacyjnymi;
centra naukowo-przemysłowe;
centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;
5a) centra naukowe uczelni;
biblioteki naukowe;
przedsiębiorcy mający status centrum 
badawczo-rozwojowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 30.05.2008 r. o niektórych 
formach wspierania działalności 
innowacyjnej;
jednostki organizacyjne posiadające 
osobowość prawną i siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
osoby fizyczne;
przedsiębiorcy prowadzący badania 
naukowe w innej formie niż formy 
określone w pkt. 1-8.

Rada Narodowego Centrum Nauki przyjęła za podstawę procesu 
kwalifikacji i oceny
projektów badawczych następujący podział na 25 paneli 
dziedzinowych (dyscyplin
lub grup dyscyplin), tematycznie pokrywających cały obszar badań 
naukowych,
w trzech głównych działach:
 Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce (6 paneli, HS1–HS6)
 Nauki Ścisłe i Techniczne (10 paneli, ST1–ST10)
 Nauki o Życiu (9 paneli, NZ1–NZ9)

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala 
wysokość środków finansowych przeznaczonych 
na realizację projektów w ramach konkursu 
PRELUDIUM 11 w kwocie 30 mln zł.

https://www.ncn.gov.pl/oglosze
nia/konkursy/preludium11#_ftn
1

Narodowe Centrum 
Nauki

SONATA 11
do dnia 15 czerwca 
2016 r.

jednostki naukowe;
konsorcja naukowe;
sieci naukowe i jednostki organizacyjne 
uczelni niebędące podstawowymi 
jednostkami organizacyjnymi;
centra naukowo-przemysłowe;
centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;
5a) centra naukowe uczelni;
biblioteki naukowe;
przedsiębiorcy mający status centrum 
badawczo-rozwojowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 30.05.2008 r. o niektórych 
formach wspierania działalności 
innowacyjnej;
jednostki organizacyjne posiadające 
osobowość prawną i siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
osoby fizyczne;
przedsiębiorcy prowadzący badania 
naukowe w innej formie niż formy 
określone w pkt. 1-8.

Rada Narodowego Centrum Nauki przyjęła za podstawę procesu 
kwalifikacji i oceny
projektów badawczych następujący podział na 25 paneli 
dziedzinowych (dyscyplin
lub grup dyscyplin), tematycznie pokrywających cały obszar badań 
naukowych,
w trzech głównych działach:
 Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce (6 paneli, HS1–HS6)
 Nauki Ścisłe i Techniczne (10 paneli, ST1–ST10)
 Nauki o Życiu (9 paneli, NZ1–NZ9)

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala 
wysokość środków finansowych przeznaczonych 
na realizację projektów w ramach konkursu 
SONATA 11 w kwocie 50 mln zł.

https://www.ncn.gov.pl/oglosze
nia/konkursy/sonata11#_ftn1



Narodowe Centrum 
Nauki

POLONEZ 2 do 15 czerwca 2016 r.

jednostkach naukowych;
centrach naukowych uczelni utworzonych 
w ramach struktury jednej uczelni;
bibliotekach naukowych;
przedsiębiorstwach mających status 
centrów badawczo-rozwojowych, w 
rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. 
o niektórych formach wspierania 
działalności innowacyjnej;
jednostkach organizacyjnych 
posiadających osobowość prawną i 
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej;
przedsiębiorstwach prowadzących 
badania naukowe w innej formie 
organizacyjnej niż formy określone w pkt 1-
5

projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z 
zagranicy

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala 
wysokość środków finansowych przeznaczonych 
na realizację staży badawczych w konkursie 
POLONEZ 2 w kwocie 20 mln złotych.

https://www.ncn.gov.pl/oglosze
nia/konkursy/polonez2

Narodowe Centrum 
Nauki

M-ERA.NET 2: konkurs z 
zakresu nauki o materiałach i 
inżynierii materiałowej

do 14 czerwca 2016 r.

Termin składania 
wniosków pełnych 
upływa 10 listopada 
2016 r. o godz. 12.00 

grupy badawcze złożone z co najmniej 3 
zespołów naukowych pochodzących z co 
najmniej 2 krajów biorących udział w 
konkursie

międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i 
inżynierii materiałowej.
Konkurs obejmuje następujące tematy:
integrated computational materials engineering (ICME),
innovative surfaces, coatings and interfaces,
high performance synthetic and biobased composites,
functional materials,
interfaces between materials and biological hosts for health 
applications,
materials for additive manufacturing.

https://www.ncn.gov.pl/aktualn
osci/2016-03-17-m-era-net-2

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

ERA-CAPS

Termin zgłaszania 
wniosków skróconych 
upływa 26 września 
2016 r.

Do konkursu mogą przystępować zespoły 
złożone z co najmniej 3 grup badawczych 
z 3 różnych krajów (przynajmniej 2 
należących do sieci ERA-CAPS)

Konkurs obejmuje następujące tematy:
bezpieczeństwo żywności i żywienia,
zboża  nieprzeznaczone do spożycia (energetyczne),
adaptacja do zmian klimatycznych,
stres biotyczny/abiotyczny.

https://www.ncn.gov.pl/aktualn
osci/2016-04-07-era-caps-
zapowiedz

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.


