Program

Działanie

Działanie 1.2
Działalność badawczo - rozwojowa
przedsiębiorstw
w trybie konkursowym

Działanie 2.1
E-usługi
Poddziałanie 2.1.1
E-usługi dla Mazowsza
w trybie konkursowym

Działanie 2.1 E-usługi
Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla
Mazowsza
w trybie konkursowym

Termin

Kto może składać wsnioski

Typ realizowanych projektów:

Wartość dofinansowania

Strona internetowa

IV kwartał 2015 r.

Konkurs przeznaczony dla beneficjentów z
poniższych grup:
- przedsiębiorstwa

 bony na projekty badawczo-rozwojowe, pozwalające przedsiębiorstwom
rozpoczęcie współpracy z jednostkami naukowymi lub nabycie doświadczenia w
prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych – w mniejszej skali, do wartości
kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu 5 000 000
euro (20 060 000 zł)

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/harmonogram-naborowna-projekty-w-trybie-konkursowym-na2015-r.html

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu 28 000
000 euro (112 336 000 zł)

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/harmonogram-naborowna-projekty-w-trybie-konkursowym-na2015-r.html

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu 5 500 000
euro (22 066 000 zł)

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/harmonogram-naborowna-projekty-w-trybie-konkursowym-na2015-r.html

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkurs 5 000 000
euro
(20 060 000 zł)

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/harmonogram-naborowna-projekty-w-trybie-konkursowym-na2015-r.html

III kwartał 2015 r.

IV kwartał 2015 r.

Działanie 3.1
Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu
Poddziałanie 3.1.1
IV kwartał 2015 r
Rozwój MŚP w ramach ZIT
w trybie konkursowym

- elektroniczna administracja: zapewnienie interoperacyjności publicznych systemów
teleinformatycznych, zinformatyzowanie dostępu do informacji publicznej oraz
udostępnienie jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych
elektronicznie, umożliwiających pełną interakcję z urzędem, czyli możliwość
Konkurs przeznaczony dla beneficjentów z
całkowitego załatwienia danej sprawy na odległość. Dodatkowo realizowane będą
poniższych grup:
projekty w obszarze geoinformacji, mające na celu rozbudowywanie funkcjonalności
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i już istniejących systemów. Istotne znaczenie będą miały działania
stowarzyszenia;
niewprowadzające wprost nowych usług, ale tworzące dla nich warunki w celu
- jednostki organizacyjne jednostek samorządu
poprawy ich jakości. Jednocześnie premiowany będzie dodatkowy efekt w postaci
terytorialnego posiadające osobowość prawną;
profesjonalnego przygotowania danych z rejestrów do ponownego ich
- administracja rządowa;
wykorzystania przez obywateli i przedsiębiorców.
- podmioty lecznicze działające w publicznym
- e-zdrowie - działania w zakresie informatyzacji służby zdrowia, ze szczególnym
systemie ochrony zdrowia - posiadające kontrakt z naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując
NFZ
działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.
Jednocześnie istnieje konieczność informatyzacji podmiotów leczniczych w zakresie
świadczenia usług on-line, jak np. rejestracja wizyt, elektroniczne skierowanie,
elektroniczna recepta czy elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej.
Informatyzacja podmiotów leczniczych dotyczy wszystkich podmiotów świadczących
usługi, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Konkurs przeznaczony dla beneficjentów z
poniższych grup:
- podmioty lecznicze działające w publicznym
systemie ochrony zdrowia - posiadające kontrakt z
NFZ.

- e-zdrowie - działania w zakresie informatyzacji służby zdrowia, ze szczególnym
naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując
działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.
Jednocześnie istnieje konieczność informatyzacji podmiotów leczniczych w zakresie
świadczenia usług on-line, jak np. rejestracja wizyt, elektroniczne skierowanie,
elektroniczna recepta czy elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej.
Informatyzacja podmiotów leczniczych dotyczy wszystkich podmiotów świadczących
usługi, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Konkurs przeznaczony dla JST funkcjonujących w
ramach Porozumienia gmin Warszawskiego
Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im
Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie
nowych funkcji gospodarczych
realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
w perspektywie finansowej UE 2014-2020

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

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkurs 21 300
000 euro
(85 456 000 zł)

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/harmonogram-naborowna-projekty-w-trybie-konkursowym-na2015-r.html

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
W ramach działania wspierane będą inwestycje w zakresie głębokiej modernizacji
energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła, w
tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii (jako element
projektu). W ramach modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na
bardzo szeroki zakres prac, w tym:
- ocieplenie obiektu,
- wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenie na energooszczędne,
- przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła
ciepła),
- przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji,
- instalacja kogeneracji w tym mikrogeneracji na potrzeby własne;
- instalację OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
- instalację systemów chłodzących, w tym również z OZE.

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

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/harmonogram-naborowna-projekty-w-trybie-konkursowym-na2015-r.html

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu 15 000
000 euro (60 180 000 zł)

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/harmonogram-naborowna-projekty-w-trybie-konkursowym-na2015-r.html

Działanie 3.1
Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu
Poddziałanie 3.1.2
IV kwartał 2015 r
Rozwój MŚP
w trybie konkursowym

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia
W tym działaniu przewiduje się także projekty
realizowane w trybie pozakonkursowym

Działanie 4.2
Efektywność energetyczna
w trybie konkursowym

IV kwartał 2015

JST, ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne JST posiadające
osobowość prawną;
- jednostki sektora finansów publicznych
posiadające osobowość prawną;
- ZOZ;
- instytucje kultury;
- szkoły wyższe;
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne
kościołów i związków wyznaniowych;
- NGO (w tym również podmioty działające w
oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno
– prywatnym);
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki
organizacyjne;

IV kwartał 2015

Nabór wniosków na projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Typ projektu: Parkingi ,,Parkuj i Jedź”
- budowa/przebudowa węzłów (centrów) przesiadkowych, systemy ,,Parkuj i Jedź”
- przystosowanie istniejących parkingów do funkcji ,,Parkuj i Jedź"
Uzupełnieniem inwestycji (tj. wyłącznie w połączniu w typem projektu wskazanym
powyżej, jako uzupełniający i niedominujący element projektu) mogą być
przedsięwzięcia z zakresu:
Konkurs przeznaczony dla JST funkcjonujących w
- zapewnienie miejsc parkingowych dla rowerów
ramach Porozumienia gmin Warszawskiego
Jako uzupełniający i niedominujący element inwestycji, (tj. wyłącznie w połączeniu
Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie
ze wskazanymi powyżej typami projektów) mogą być realizowane przedsięwzięcia z
realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
zakresu modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego
w perspektywie finansowej UE 2014-2020
energooszczędności.
Jako niezbędny i uzupełniający (niedominujący) element projektu, możliwe są
również przedsięwzięcia z zakresu budowy/przebudowy dróg wojewódzkich,
powiatowych i gminnych związane ze zrównoważoną mobilnością miejską,
prowadzących do optymalizacji wykorzystania środków transportu publicznego, w
tym również poprzez zapewnienie dojazdu do węzłów przesiadkowych oraz
parkingów ,,Parkuj i Jedź” bądź uzyskanie efektu ekologicznego

Działanie 4.3
Redukcja emisji zanieczyszczeń
powietrza
Poddziałanie 4.3.2
Mobilność miejska w ramach ZIT
w trybie konkursowym

Działanie 4.3
Redukcja emisji zanieczyszczeń
powietrza
Poddziałanie 4.3.2
Mobilność miejska w ramach ZIT
w trybie konkursowym

Działanie 5.1
Dostosowanie do zmian klimatu
w trybie konkursowym

Działanie 5.1
Dostosowanie do zmian klimatu
w trybie konkursowym

Działanie 5.4
Ochrona bioróżnorodności
w trybie konkursowym

IV kwartał 2015

IV kwartał 2015 r

Nabór wniosków na projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Typ projektu: Ścieżki i infrastruktura rowerowa
- budowa, przebudowa lub wytyczenie wydzielonych dróg dla rowerów (w tym
oznakowanie przejazdów, pasów dla rowerów i wyznaczenie śluz rowerowych);
Uzupełnieniem inwestycji (tj. wyłącznie w połączeniu w typem projektu wskazanym
powyżej, jako uzupełniający i niedominujący element projektu) mogą być
Konkurs przeznaczony dla JST funkcjonujących w
przedsięwzięcia z zakresu:
ramach Porozumienia gmin Warszawskiego
- poprawa funkcjonalności ruchu pieszego i rowerowego (z wyłączeniem funkcji
Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie
turystycznej)
realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
- miejsca parkingowe dla rowerów, kładki i tunele pieszo-rowerowe, oświetlenie tras
w perspektywie finansowej UE 2014-2020
rowerowych, przebudowa schodów na pochylnie z wykorzystaniem dla rowerzystów
- chodniki i przejścia dla pieszych
Jako uzupełniający i niedominujący element inwestycji, (tj. wyłącznie w połączeniu
ze wskazanymi powyżej typami projektów) mogą być realizowane przedsięwzięcia z
zakresu modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego
energooszczędności.

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu
43 800 000 euro
175 726 000 zł

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/harmonogram-naborowna-projekty-w-trybie-konkursowym-na2015-r.html

JST, ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne JST posiadające
osobowość prawną;
- podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie
Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi
jednostek samorządu terytorialnego, w których
Wsparciem zostanie objęta budowa systemu złożonego z zestawu syren
większość udziałów lub akcji posiada samorząd;
alarmowych wraz z wyposażeniem.
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki
organizacyjne;
- administracja publiczna

Maksymalny dopuszczalny
poziom dofinansowania
projektu
80%, przy czym maksymalny
poziom dofinasowania UE
wynosi 70%. Szczegółowe
zasady ustalenia
dopuszczalnego poziomu
dofinansowania określa
Regulamin konkursu.
Ogólna pula środków
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
14 514 692,84 zł

http://www.funduszeeuropejskie.gov.
pl/nabory/51-adaptacja-do-zmianklimatu-512-wsparcie-sluzbratunkowych/

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu 2 950 000
euro (11 835 000 zł)

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/harmonogram-naborowna-projekty-w-trybie-konkursowym-na2015-r.html

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu 200 000
euro (802 000 zł)

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/harmonogram-naborowna-projekty-w-trybie-konkursowym-na2015-r.html

Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych.
Wsparcie polegać będzie na zaspakajaniu najważniejszych potrzeb tych służb w
zakresie zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych lub innych pojazdów
specjalistycznych. Istotnym elementem doposażenia ww. jednostek będzie również
możliwość pozyskania sprzętu stanowiącego wyposażenie specjalistycznych grup
ratownictwa wysokościowego, wodnego, chemiczno-ekologicznego, grup
poszukiwawczo - ratowniczych. Ponadto, w ramach Programu możliwe będzie
doposażenie w sprzęt jednostek OSP realizujących zadania w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej.

III kwartał 2015 r

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

IV kwartał 2015

JST, ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne JST posiadające
osobowość prawną;
Opracowanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo
- zarządzający rezerwatem albo sprawujący nadzór
nad rezerwatem.

Działanie 5.4
Ochrona bioróżnorodności
w trybie konkursowym

Działanie 7.1
Transport drogowy
w trybie konkursowym

IV kwartał 2015

IV kwartał 2015 r

Budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną,
przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków poprzez:
budowę i rozbudowę infrastruktury np.: pracownie badawcze, wylęgarnie jaj i ikry,
JST, ich związki i stowarzyszenia;
azyle dla zwierząt, pogłębianie i oczyszczanie naturalnych zbiorników wodnych,
- jednostki organizacyjne JST posiadające
budowę zastawek i innych urządzeń wodnych w celu poprawy siedlisk bytowania
osobowość prawną;
chronionych gatunków, urządzenia do inwentaryzacji i monitoringu gatunków.
- podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie
- Ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych m.in.
JST, w których większość udziałów lub akcji
poprzez: wykaszanie i odkrzaczanie, wysiew nasion, nasadzenia, introdukcję i
posiada samorząd;
reintrodukcję osobników gatunków chronionych i zagrożonych, uprawy
- podmioty wybrane w drodze ustawy z dnia 29
zachowawcze, usuwanie obcych gatunków inwazyjnych z terenów cennych
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
przyrodniczo
U. z 2013r. Nr 0, poz. 907 z późn. zm.);
- Projekty ograniczające negatywne oddziaływanie ruchu turystycznego i promujące
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki
lokalne zasoby przyrodnicze dotyczące infrastruktury mającej na celu ograniczanie
organizacyjne;
negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo oraz rozwoju
edukacji i promowania form ochrony przyrody: ścieżki przyrodnicze, turystyka
kajakowa, urządzenia turystyczne (wieże i pomosty widokowe, wiaty i inne).

JST, ich związki i stowarzyszenia
-jednostki organizacyjne JST posiadające
osobowość prawną

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Mazowieckiego

Działanie 8.2
Aktywizacja zawodowa osób
poszukujące pracy bierne zawodowo
w trybie konkursowym

IV kwartał 2015 r

Wdrażanie działania Pakiet na rzecz zwiększenia
stopnia wykorzystania rezerw regionalnego rynku
pracy dla osób biernych zawodowo
niezarejestrowanych w urzędach pracy, a
spełniających przesłanki przynależności do grupy
defaworyzowanej.
W ramach konkursu przewiduje się również
ogłaszanie odrębnych postępowań na wybór
inwestycji wynikających z planów inwestycyjnych
dla subregionów objętych OSI problemowymi.

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu 1 600
000 euro (6 419 000 zł)

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/harmonogram-naborowna-projekty-w-trybie-konkursowym-na2015-r.html

Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych wraz z
infrastrukturą towarzyszącą* w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów
objętych OSI problemowymi
* infrastruktura towarzysząca w zakresie:
- poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. elementy uspokojenia ruchu,
zatoki przystankowe, chodniki, oświetlenie)
- ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, kanalizacja
deszczowa, przejścia dla zwierząt)
- inteligentnych systemów transportowych (np. elementy z zakresu systemów
sterowania sygnalizacją i ruchem)
- turystyki (np. ścieżki rowerowe)

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu 34 800
000 euro (139 618 000 zł)

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/harmonogram-naborowna-projekty-w-trybie-konkursowym-na2015-r.html

Pakiet narzędzi na rzecz zwiększenia stopnia wykorzystania rezerw regionalnego
rynku pracy (Pakiet), składający się z typów operacji wymienionych w ustawie z dnia
20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy r.
Działania realizowane w pakiecie będą prowadzone na podstawie przepisów
zawartych ww. ustawie i będą ukierunkowane na zwiększenie dostępności do
zatrudnienia, w tym samozatrudnienia osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy
biernych zawodowo, przyczyniając się do zwiększenia stopnia wykorzystania rezerw
regionalnego rynku pracy. Wsparciem zostaną objęte osoby będące w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy zwane dalej grupami defaworyzowanymi. Do ww.
grupy zaliczono osoby, które zostały wskazane w UP jako wymagające interwencji
EFS: osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby
długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, kobiety.
Przynależność do poszczególnych grup defaworyzowanych definiowana będzie na
podstawie ww. Ustawy. Nie uwzględniono osób pomiędzy 18 a 29 rokiem życia,
ponieważ wsparcie dla nich prowadzone będzie na poziomie krajowym.
W ramach Pakietu przewiduje się:
- Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w aktywnym
poszukiwaniu pracy;
- Podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze dopasowanie do
potrzeb rynku pracy;
- Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego;

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkurs 4 160 000
euro (16 690 000 zł)

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/harmonogram-naborowna-projekty-w-trybie-konkursowym-na2015-r.html

Działanie 9.1
Aktywizacja społeczno-zawodowa
osób wykluczonych i przeciwdziałanie III kwartał 2015 r
wykluczeniu społecznemu
w trybie konkursowym

Beneficjentami będą mogły być wszystkie podmioty
– z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub
oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w
tym:
- JST, ich jednostki organizacyjne,
związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono
realizację zadań publicznych;
- urzędy administracji publicznej, jednostki
budżetowe;
- instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia
socjalnego;
- jednostki organizacyjne pomocy i integracji
społecznej (jopis);
- PES, organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie;
- partnerstwa wymienionych podmiotów,
partnerstwa lokalne, LGD.

Wsparcie rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami
starszymi, rodzin z osobami z niepełnosprawnościami oraz rodzin z innymi osobami
zależnymi i rodziców samotnie wychowujących dzieci.
Wsparcie będzie obejmować pomoc w zakresie świadomego rodzicielstwa,
działania doradcze, edukacyjne, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie
profilaktyki wykluczenia społecznego. Tworzona będzie zintegrowana sieć wsparcia
oparta na kooperacji instytucji publicznych z NGO. Równolegle realizowane będą
projekty na rzecz rodzin w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej dorosłych
członków rodzin

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu 3 200 000
euro (12 838 000 zł)

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/harmonogram-naborowna-projekty-w-trybie-konkursowym-na2015-r.html

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

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

Pomoc dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją, obejmująca wsparcie systemu
pieczy zastępczej, w tym:
- rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie
narażonych na wykluczenie społeczne,
W ramach rozwoju usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup
szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne realizowane będzie wsparcie
obejmujące m.in. tworzenie i rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i
młodzieży, w tym świetlic środowiskowych, klubów, ognisk wychowawczych i
placówek specjalistycznych.

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu 1 500 000
euro (6 018 000 zł)

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/harmonogram-naborowna-projekty-w-trybie-konkursowym-na2015-r.html

IV kwartał 2015 r

Działanie 9.3
Rozwój ekonomii społecznej
w trybie konkursowym

III kwartał 2015 r

1. Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i
zagrożonych wykluczeniem społecznym
W ramach tego typu projektów będzie udzielane wsparcie w postaci dotacji na
tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Tworzenie miejsc pracy
odbywa się poprzez:
a) tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych, o ile przyczyni się do stworzenia
miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
b) wsparcie ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej, niebędących
przedsiębiorstwami społecznymi, o ile przyczyni się do stworzenia miejsc pracy dla
akredytowane podmioty świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
PES (OWES) – w partnerstwach z innymi
2. Świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej
Wspierane będą działania służące poprawie dostępności do specjalistycznych usług
podmiotami;
biznesowych, animacyjnych i inkubacyjnych na rzecz PES, a także działania
umożliwiające poprawę jakości usług. W ramach tych usług realizowane będzie
podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników PES.
Wspieranie usług realizowane będzie przede wszystkim przez wybór (spośród
istniejących) podmiotów gwarantujących wysoką jakość usług i ich finansowanie
(m.in. doradczych, animacyjnych, szkoleniowych) dla PES i dla osób/instytucji, które
planują tworzyć PES, tzn. przez podmioty, które pozytywnie przeszły procedurę
akredytacji usług - Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Działania te muszą
służyć osiąganiu konkretnych celów (wzrost zatrudnienia w PES, zwiększenie
zakresu działań PES).

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu 3 714 240
euro (14 902 000 zł)

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/harmonogram-naborowna-projekty-w-trybie-konkursowym-na2015-r.html

W ramach działania 9.5:
9.5 Inwestycje w infrastrukturę
podmiotów prowadzących kształcenie
od 1.09.2015 do
ogólne na poziomie podstawowym,
30.10.2015
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w
ramach Kontraktów Samorządowych

W ramach działania 9.5:
jednostki samorządu terytorialnego

Maksymalny dopuszczalny
poziom dofinansowania
inwestycje w infrastrukturę edukacyjną
projektu
W ramach typu projektu możliwa jest realizacja m. in.:
85% wydatków
kwalifikowalnych
rozbudowa, przebudowa, dostosowanie istniejącej infrastruktury przede wszystkim
Ogólna pula środków
dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem
przeznaczona na
dostosowanie oraz wyposażenie sal dydaktycznych w zakresie kompetencji
dofinansowanie projektów
kluczowych (ICT, nauk przyrodniczo-matematycznych, języków obcych) – jedynie w
4 128 900 zł
sytuacji braku możliwości/wykorzystania wsparcia z EFS

http://www.funduszeeuropejskie.gov.
pl/nabory/95-inwestycje-winfrastrukture-podmiotowprowadzacych-ksztalcenie-ogolne-napoziomie-podstawowymgimnazjalnym-i-ponadgimnazjalnymw-ramach-kontraktowsamorzadowych/

Działanie 10.1
Edukacja ogólna i przedszkolna
Poddziałanie 10.1.1
Edukacja ogólna (w tym w szkołach
zawodowych)
w trybie konkursowym

IV kwartał 2015 r

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób
fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych)

Wsparcie kształcenia ogólnego zwłaszcza przez:
- dostosowanie do przyszłego zatrudnienia przez budowanie i rozwój kompetencji
kluczowych tj. matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kompetencji ICT,
- kontynuację działań realizowanych w ramach rządowego programu „Cyfrowa
szkoła” i rozwijanie kompetencji w zakresie stosowania TIK (w modułach e-szkoła i enauczyciel), obejmujące m.in. zwiększenie zastosowania (wzrost stopnia
wykorzystania) przez szkoły i placówki systemu oświaty TIK w procesie nauczania,
w tym przygotowanie nauczycieli do korzystania z TIK w nauczaniu przedmiotowym
Orientacyjna kwota
- nauczanie eksperymentalne przez doskonalenie i rozwój kształcenia uczniów w
przeznaczona na
zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematycznych i doskonalenie
dofinansowanie projektów
umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (wyposażenie pracowni
w ramach konkursu 7 260 000
szkolnych w narzędzia do nauczania eksperymentalnego stanowi uzupełnienie do
euro (29 127 000 zł)
działań adresowanych do uczniów i nauczycieli)
- indywidualne podejście do pracy z uczniem przez indywidualizację pracy z
uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego
przez realizację kompleksowych programów

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/harmonogram-naborowna-projekty-w-trybie-konkursowym-na2015-r.html

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

Działanie 10.1
Edukacja ogólna i przedszkolna
Poddziałanie 10.1.2
Edukacja ogólna w ramach ZIT
w trybie konkursowym

Działanie 10.1
Edukacja ogólna i przedszkolna
Poddziałanie 10.1.4
Edukacja przedszkolna
w trybie konkursowym

IV kwartał 2015 r

III kwartał 2015 r

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób
fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych)

Wsparcie kształcenia ogólnego zwłaszcza przez:
- dostosowanie do przyszłego zatrudnienia przez budowanie i rozwój kompetencji
kluczowych tj. matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kompetencji ICT,
- kontynuację działań realizowanych w ramach rządowego
- nauczanie eksperymentalne przez doskonalenie i rozwój kształcenia uczniów w
zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematycznych i doskonalenie
umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (wyposażenie pracowni
szkolnych w narzędzia do nauczania eksperymentalnego stanowi uzupełnienie do
działań adresowanych do uczniów i nauczycieli)
- indywidualne podejście do pracy z uczniem przez indywidualizację pracy z
uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego
przez realizację kompleksowych programów

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu 2 800 000
euro (11 234 000 zł)

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/harmonogram-naborowna-projekty-w-trybie-konkursowym-na2015-r.html

Wszystkie podmioty
z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub
oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez:
- tworzenie miejsc edukacji przedszkolnej (na podstawie diagnozy potrzeb) poprzez
tworzenie nowych ośrodków lub zwiększenie liczby miejsc w funkcjonujących
ośrodkach;
- prowadzenie zajęć dodatkowych, tj. zajęć specjalistycznych (w tym np.
logopedycznych, terapeutycznych, psychologicznych); gimnastyki korekcyjnej; zajęć
edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne; językowe i
matematyczne
- wsparcie nauczycieli edukacji przedszkolnej (jako element projektu) i będące
uzupełnieniem działań z zakresu tworzenia nowych miejsc edukacji przedszkolnej
i/lub rozszerzenia oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia
zwiększające szanse edukacyjne oraz wyrównujące deficyty.
Zakres wsparcia w szczególności obejmuje: kursy i szkolenia; studia podyplomowe;
współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami.

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu 2 200 000
euro (8 850 000 zł)

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/harmonogram-naborowna-projekty-w-trybie-konkursowym-na2015-r.html

Podnoszenie kompetencji kluczowych osób dorosłych w zakresie TIK i języków
obcych w formie kursów lub szkoleń

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu IV
kwartał 2015 r 1 300 000 euro
(5 216 000 zł)

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/harmonogram-naborowna-projekty-w-trybie-konkursowym-na2015-r.html

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/harmonogram-naborowna-projekty-w-trybie-konkursowym-na2015-r.html

Działanie 10.2
Kompetencje kluczowe osób dorosłych IV kwartał 2015 r
w trybie konkursowym

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób
fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych)

Działanie 10.3
Doskonalenie zawodowe
Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie
zawodowe uczniów
w trybie konkursowym

IV kwartał 2015 r

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób
fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych).

Modernizacja oferty kształcenia zawodowego poprzez prowadzenie oświatową na
podstawie przepisów odrębnych).

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu 650 000
euro (2 579 000 zł)

IV kwartał 2015 r

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób
fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych).

Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu
obejmuje w szczególności: kursy lub szkolenia doskonalące; praktyki lub staże w
instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół, w tym przede wszystkim w
przedsiębiorstwach studia podyplomowe; budowanie i moderowanie sieci
współpracy i samokształcenia; programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i
kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu 360 000
euro(1 456 000 zł)

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/harmonogram-naborowna-projekty-w-trybie-konkursowym-na2015-r.html

IV kwartał 2015 r

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób
fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych).

Modernizacja oferty kształcenia zawodowego, w szczególności przez:
- rozwój współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym
- doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego* (tj. centrów kształcenia
zawodowego i ustawicznego i/lub jednostek systemu oświaty realizujących
zadania** ckziu) w sprzęt i materiały dydaktyczne do realizacji kształcenia
zawodowego,

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu 4 800 000
euro (19 318 000 zł)

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/harmonogram-naborowna-projekty-w-trybie-konkursowym-na2015-r.html

Wszystkie podmioty
z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub
oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Wsparcie kształcenia i szkolenia zawodowego osób dorosłych przez:
- realizację pozaszkolnych form kształcenia zawodowego - KKZ, kursy umiejętności
zawodowych;
- zdobywanie wykształcenia przez osoby dorosłe w szkołach podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz policealnych

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu 1 800 000
euro (7 336 000 zł)

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/harmonogram-naborowna-projekty-w-trybie-konkursowym-na2015-r.html

mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy

na badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w
których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Maksymalna wartość
dofinansowania (udzielonej
pomocy publicznej) nie może
przekroczyć dla
przedsiębiorstwa na jeden
projekt 20 mln euro – jeżeli
projekt obejmuje głównie
badania przemysłowe lub 15
mln euro – jeżeli projekt
obejmuje głównie prace
rozwojowe. Całkowita wartość
kosztów kwalifikowalnych
projektu nie może przekroczyć
50 mln euro.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.
pl/nabory/11-projekty-brprzedsiebiorstw-111-badaniaprzemyslowe-i-prace-rozwojowerealizowane-przez-przedsiebiorstwa1/

Wsparcie jest przeznaczone zarówno do małych i
średnich jak i do dużych przedsiębiorców, przy
czym możliwe jest organizowanie naborów
dedykowanych wyłącznie jednej z ww. grup firm.

Wsparcie eksperymentalnych prac rozwojowych– weryfikacji
nowych rozwiązań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych

500 mln PLN

http://www.ncbr.gov.pl/funduszeeuropejskie/poir/konkursy/dzialanie11/

Działanie 10.3
Doskonalenie zawodowe
Poddziałanie 10.3.1
Doskonalenie zawodowe uczniów
w trybie konkursowym

Działanie 10.3
Doskonalenie zawodowe
Poddziałanie 10.3.1
Doskonalenie zawodowe uczniów w
trybie konkursowym

Działanie 10.3
Doskonalenie zawodowe
Poddziałanie 10.3.4
III kwartał 2015 r
Kształcenie i doskonalenie zawodowe
osób dorosłych
w trybie konkursowym

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw /
1.1.1 Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa

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

od 04.05.2015 do
31.12.2015

I kwartał 2016 r.

95 mln PLN

http://www.ncbr.gov.pl/funduszeeuropejskie/poir/konkursy/dzialanie12/

460 mln PLN

http://www.funduszeeuropejskie.gov.
pl/nabory/21-wsparcie-inwestycji-winfrastrukture-br-przedsiebiorstw/

1.2 Sektorowe programy B+R

od III kwartał 2015 r.
do IV kwartału 2015

Beneficjentami projektów dofinansowanych w
ramach działania mogą być przedsiębiorcy lub
konsorcja przedsiębiorców.

2.1 Wsparcie inwestycji w
infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

od września 2015
do
października 2015 r.

Działanie 2.1 skierowane jest do przedsiębiorstw.

W ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów
badawczo-rozwojowych przedsiębiorców.

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

Orientacyjna kwota
Wsparcie udzielane jest w celu zwiększenia dostępności specjalistycznych wysokiej przeznaczona na
http://poir.parp.gov.pl/proinnowacyjnejakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi
dofinansowanie projektów
uslugi-iob-dla-msp/poddzialanie-2-3-1specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji.
w ramach konkursu (w zł 31,3 proinnowacyjne-uslugi-iob-dla-msp
mln )

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

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

2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla
MŚP (PARP)

Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój

Projekty B+R realizowane w ramach programu sektorowego INNOMED Programy
sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju
poszczególnych branż/sektorówgospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych
specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania

2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
(PARP)

listopad 2015 r.
grudzień 2015 r.

sierpień 2015 r.
grudzień 2015 r.

2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych listopad 2015 r.
Klastrów Kluczowych
grudzień 2016 r

2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do
rynku kapitałowego- 4 Stock

3.2.1 Badania na rynek

3.2.2 Kredyt na innowacje
technologiczne

4.1.1 Strategiczne programy
badawcze dla gospodarki

4.1.4 „Projekty aplikacyjne”

październik 2015 r.
marzec 2016 r.

styczeń 2016 r.
marzec 2016 r.

sierpień 2015 r.
wrzesień 2015 r.

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkurs( 46,1 mln
PLN)

Orientacyjna kwota
Z działania mogą skorzystać – koordynatorzy
Wsparcie projektów mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności
przeznaczona na
Krajowych Klastrów Kluczowych. Ostatecznym
przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach dofinansowanie projektów
odbiorcą wsparcia są również przedsiębiorcy
międzynarodowych
w ramach konkurs (41 mln
wchodzący w skład Krajowego Klastra Kluczowego.
PLN)
Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkurs (50 mln
PLN)

http://poir.parp.gov.pl/bony-nainnowacje-dla-msp/poddzialanie-2-32-bony-na-innowacje-dla-msp

http://poir.parp.gov.pl/umiedzynarodo
wienie-krajowych-klastrowkluczowych/poddzialanie-2-3-3umiedzynarodowienie-krajowychklastrow-kluczowych

http://poir.parp.gov.pl/ochronawlasnosci-przemyslowej/poddzialanie2-3-4-ochrona-wlasnosciprzemyslowej

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

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

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

Orientacyjna kwota
Wsparcie projektów, mających na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji do
przeznaczona na
pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym,
dofinansowanie projektów
w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o
w ramach konkurs (10 mln
charakterze innowacyjnym
PLN)

http://poir.parp.gov.pl/wsparcie-mspw-dostepie-do-rynku-kapitalowego-4stock/poddzialanie-3-1-5-wsparciemsp-w-dostepie-do-rynkukapitalowego-4-stock

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

Orientacyjna kwota
Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R
przeznaczona na
przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do
dofinansowanie projektów
uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla
w ramach konkurs (500 mln
KIS
PLN)

http://poir.parp.gov.pl/badania-narynek/poddzialanie-3-2-1-badania-narynek

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

http://poir.parp.gov.pl/badania-narynek/poddzialanie-3-2-1-badania-narynek

Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze
technologicznym.

3.11.2015-20.01.2016 r.

Dla: MŚP

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
120 mln PLN
konsorcja z udziałem przedsiębiorców, w których liderem będzie przedsiębiorca.

III - IV kwartał 2015 r.

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

Projekty aplikacyjne (projekty obejmujące badania przemysłowe lub
eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja)

http://www.ncbir.pl/funduszeeuropejskie/poir/poddzialanie-411/
200 mln PLN

4.2 Rozwój nowoczesnej
Październik 2015 - I kwartał Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni
infrastruktury badawczej sektora nauki 2016 r.
przedsiębiorcy.

4.1 Innowacje społeczne

4.2 Programy mobilności
ponadnarodowej - programy
stypendialne i mobilności
ponadnarodowej

2.19 Usprawnienie procesów
inwestycyjno-budowlanych i
planowania przestrzennego

podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i
monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i
nadzór nad tymi politykami,
administracja publiczna,
jednostki samorządu terytorialnego,
ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek
samorządu terytorialnego,
instytucje rynku pracy,
instytucje pomocy i integracji społecznej,
od 1.09.2015 do 10.09.2015
szkoły i placówki systemu oświaty,
uczelnie,
przedsiębiorstwa,
partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w
PO WER,
podmioty ekonomii społecznej,
organizacje pozarządowe,
federacje lub związki organizacji pozarządowych i
podmiotów ekonomii społecznej.

od 14.09.2015 do
30.09.2015

od 31.08.2015 do
30.09.2015

Wybrane projekty dużej, strategicznej infrastruktury badawczej o charakterze
ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej 804 mln PLN
Infrastruktury Badawczej (PMDIB).

Na wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze,
tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem
interwencji EFS w czterech wybranych tematach:
przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej;
integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy;
kształcenie ustawiczne osób dorosłych;
usługi opiekuńcze dla osób zależnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
•Organizacje pozarządowe Partnerzy społeczni
zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
•Podmioty ekonomii społecznej
•Administracja publiczna
Programy mobilności ponadnarodowej dla przedstawicieli organizacji
•Przedsiębiorstwa
pozarządowych, partnerów społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego
•Uczelnie
ukierunkowane na wzrost jakości tworzenia i wdrażania polityk publicznych.
•Jednostki samorządu terytorialnego
•Ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek
samorządu terytorialnego
•Federacje lub związki organizacji pozarządowych i
podmiotów ekonomii społecznej

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się
podmioty będące organizacjami pozarządowymi w
rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn.
zm.)
Projekt może być realizowany samodzielnie lub w
partnerstwie.

Maksymalny dopuszczalny
poziom dofinansowania
projektu
97%
Ogólna pula środków
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
Alokacja na konkurs wynosi
24 000 000 PLN (6 000 000
PLN na każdy z czterech
tematów)

http://www.funduszeeuropejskie.gov.
pl/nabory/41-konkurs-na-inkubacjeinnowacji-spolecznych/

Maksymalny dopuszczalny
poziom dofinansowania
projektu
97%
Ogólna pula środków
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
Alokacja na konkurs wynosi
16 800 000 zł

http://www.funduszeeuropejskie.gov.
pl/nabory/42-programy-mobilnosciponadnarodowej-programystypendialne-i-mobilnosciponadnarodowej/

Maksymalny dopuszczalny
poziom dofinansowania
projektu
100%; Maksymalna kwota
dofinansowania projektu: 2
225 000 PLN
Grantobiorcami w niniejszym konkursie będą wybrane przez beneficjentów w
Ogólna pula środków
drodze otwartego naboru gminy, z którymi beneficjenci podpiszą umowy o
przeznaczona na
powierzenie grantu na realizację pogłębionych konsultacji dokumentów
dofinansowanie projektów
planistycznych oraz zapewnią im odpowiednie wsparcie merytoryczno – techniczne
Planowana alokacja na
potrzebne do przeprowadzenia konsultacji.
niniejszy konkurs wynosi 13
500 000 PLN
Na projekty grantowe ukierunkowane na wzmocnienie procesu konsultacji
społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez
jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania
przestrzennego.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.
pl/nabory/219-usprawnienieprocesow-inwestycyjno-budowlanychi-planowania-przestrzennego/

Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz
zarządzania strategicznego
od IV kwartał 2015 r.
przedsiębiorstw oraz budowy przewagi
konkurencyjnej na rynku

2.5 Skuteczna pomoc społeczna

od 11.08.2015 do
21.08.2015

http://power.parp.gov.pl/zarzadzaniestrategiczneprzedsiebiorstw/dzialanie-2-2wsparcie-na-rzecz-zarzadzaniastrategicznego-przedsiebiorstw-orazbudowy-przewagi-konkurencyjnej-narynku

O wsparcie będą mogły się ubiegać organizacje
partnerów społecznych: organizacje związkowe i
pracodawców, które będą realizować projekty
doradcze na rzecz mikro, małych i średnich
przedsiębiorców.

Wsparcie będzie udzielane na projekty dotyczące opracowania analizy potrzeb
rozwojowych i planów rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
Wsparcie udzielane będzie:
Alokacja przeznaczona na
na realizację projektów mających na celu opracowanie analizy potrzeb rozwojowych konkurs (w zł): 40000000
przedsiębiorstw sektora MMSP (z uwzględnieniem pracowników w niekorzytsnej
sytuacji na rynku pracy), którzy nie posiadają planu lub strategii rozwoju

Wnioskodawcą może być instytucja, która uzyskała
zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na
prowadzenie szkoleń z zakresu I i/lub II stopnia
specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny na
podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012
r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik
socjalny oraz zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej. Wnioskodawca powinien
być ujęty w Wykazie podmiotów, które uzyskały
zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na
prowadzenie szkoleń z zakresu specjalizacji w
zawodzie pracownik socjalny, publikowanym na
stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej.

Maksymalny dopuszczalny
poziom dofinansowania
projektu
Wkład własny do
realizowanego projektu
Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu
wynosi min. 3% jego wartości. http://www.funduszeeuropejskie.gov.
przeprowadzenie działań edukacyjnych – szkoleń na rzecz kluczowych
Maksymalna kwota
pl/nabory/25-skuteczna-pomocpracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II
dofinansowania wynosi 97% spoleczna/
stopnia w zawodzie pracownika socjalnego.
wartości projektu.
Ogólna pula środków
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
15 500 000,00 PLN

Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój

2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz
Wnioskodawcą (Liderem) w projekcie może być
włączenia społecznego i zawodowego od 4.08.2015 do 17.08.2015 wyłącznie organizacja pozarządowa działająca na
osób niepełnosprawnych
rzecz osób niepełnosprawnych.

4.3 Współpraca ponadnarodowa PO
WER.

1.09.2015 do 11.09.2015

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

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie projektu mającego na celu zidentyfikowanie
istniejących barier prawnych, administracyjnych, organizacyjnych we wdrażaniu
postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w tym
opracowanie raportu zawierającego zidentyfikowane bariery prawne,
administracyjne, organizacyjne oraz kierunki działań, a także sformułowanie
rekomendacji zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień
w/w Konwencji.

Maksymalny dopuszczalny
poziom dofinansowania
projektu
100% wartości projektu
Ogólna pula środków
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
15 000 000,00 PLN

1. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w
szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież
NEET).
2. Zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy z
następujących grup: osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób powyżej 50
roku życia, kobiet, długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych.
3. Zwiększenie liczby lub zakresu usług społecznych świadczonych przez podmioty
ekonomii społecznej lub zwiększenie poziomu wykorzystania tych usług przez
podmioty administracji publicznej.
4. Godzenie ról zawodowych i życia rodzinnego.
5. Metody utrzymania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym zarządzanie wiekiem).
6. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe
życie.
7. Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych
kształcenia zawodowego.

Maksymalny dopuszczalny
poziom dofinansowania
projektu
97%
Ogólna pula środków
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
77 637 335,00 PLN

http://www.funduszeeuropejskie.gov.
pl/nabory/26-wysoka-jakosc-politykina-rzecz-wlaczenia-spolecznego-izawodowego-osobniepelnosprawnych/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.
pl/nabory/43-wspolpracaponadnarodowa/
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5.2 Działania projakościowe i
rozwiązania organizacyjne w systemie
od 31.08.2015 do
ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do
30.10.2015
niedrogich, trwałych oraz wysokiej
jakości usług zdrowotnych

Maksymalny dopuszczalny
W ramach konkursu będzie realizowany określony w SzOOP PO WER następujący
poziom dofinansowania
typ projektów:
projektu
97%, przy czym maksymalna
Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój
O dofinansowanie mogą starać się:
dopuszczalna kwota
alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami
dofinansowania na
starszymi).
podmioty lecznicze prowadzące działalność
pojedynczy projekt nie może
leczniczą, które spełniają kryteria formalne i kryteria
przekroczyć 1 000 000,00
W ramach konkursu będzie udzielane wsparcie na realizację projektów dotyczących
dostępu szczegółowo określone w rozdziale V
PLN.
tworzenia DDOM stanowiących formę opieki skierowanej do osób
Regulaminu konkursu.
Ogólna pula środków
niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 r. ż., których stan zdrowia
przeznaczona na
nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej
dofinansowanie projektów
i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego
Alokacja na konkurs wynosi
nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.
40 000 000,00 PLN

http://www.funduszeeuropejskie.gov.
pl/nabory/52-dzialania-projakosciowei-rozwiazania-organizacyjne-wsystemie-ochrony-zdrowiaulatwiajace-dostep-do-niedrogichtrwalych-oraz-wysokiej-jakosci-uslugzdrowotnych/

W ramach niniejszego konkursu wspierane będą projekty polegające na realizacji
programów rozwojowych przez uczelnie uczestniczące w procesie praktycznego
kształcenia studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego (jeśli dotyczy),
pielęgniarstwo (jeśli dotyczy), położnictwo (jeśli dotyczy), w tym tworzenie Centrów
Symulacji Medycznej (CSM).

5.3 Wysoka jakość kształcenia na
kierunkach medycznych

od 8.10.2015 do 9.11.2015

Wnioskodawcą może być uczelnia, które jest
uprawniona do prowadzenia kształcenia na
kierunku lekarskim i kształci studentów na ww.
kierunku od co najmniej 2012 roku.

Program rozwojowy jest narzędziem służącym poprawie jakości nauczania na
Maksymalny dopuszczalny
kierunkach medycznych, który służy realizacji projektów edukacyjnych o charakterze
poziom dofinansowania
praktycznym. Kluczowym elementem programu będzie utworzenie lub/i rozwój
projektu
CSM.
100%
Ogólna pula środków
Centrum symulacji, które powstanie w ramach projektu musi być wieloprofilowe, co
przeznaczona na
oznacza, że ma służyć kształceniu praktycznemu lekarzy, lekarzy dentystów (o ile
dofinansowanie projektów
uczelnia kształci na w/w kierunku) oraz pielęgniarek i położnych (o ile uczelnia
Alokacja na konkurs wynosi
kształci na w/w kierunkach).
282 000 000 zł

http://www.funduszeeuropejskie.gov.
pl/nabory/53-wysoka-jakoscksztalcenia-na-kierunkachmedycznych/

Utworzenie/rozwój i funkcjonowanie CSM – jest to OBOWIĄZKOWY element
programu rozwojowego, który uczelnia przystępująca do konkursu musi zawrzeć we
wniosku o dofinansowanie (utworzenie/rozwój CSM w ramach danej uczelni
powinno być oparte na rekomendacjach zawartych w raporcie audytowym z
uwzględnieniem ustaleń przyjętych podczas negocjacji z IOK – negocjacje dot. fiszki
projektowej).

1.1 Wyeliminowanie terytorialnych
różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego internetu o
wysokich przepustowościach

III kwartał 2015 r.

przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki
samorządu terytorialnego lub ich związki i
stowarzyszenia (w uzasadnionych przypadkach, tj.
Projekty dotyczące zapewnienia możliwości dostępu
w sytuacji, gdy mechanizmy rynkowe zawiodą i
do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie będą
zainteresowani realizacją inwestycji na danym
obszarze)

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu
600 000 000 zł

https://mac.gov.pl/polska-cyfrowa-popc#cel1
http://www.funduszeeuropejskie.gov.
pl/media/1332/Harmonogram_naboru
_wnioskow_POPC_w_2015r.pdf

2.2 Cyfryzacja procesów back-office w
IV kwartał 2015 r.
administracji rządowej

Program Operacyjny Polska
Cyfrowa
2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji
sektora publicznego ze źródeł
III kwartał 2015 r.
administracyjnych i zasobów nauki

3.1 Działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych

III kwartał 2015

3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz
aktywizacji
IV kwartał 2015
cyfrowej

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

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

*centralne jednostki administracji rządowej oraz
jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, w
tym jednostki administracji niezespolonej (dla
których wnioskodawcą może być pełniący
zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny
organ administracji rządowej) oraz partnerstwa
Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł
urzędów wojewódzkich,
administracyjnych
*jednostki naukowe [w znaczeniu określonym przez
ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 615)]
*partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi
powyżej wnioskodawcami,

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu
236000000

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu
118000000

https://mac.gov.pl/polska-cyfrowa-popc#cel1
http://www.funduszeeuropejskie.gov.
pl/media/1332/Harmonogram_naboru
_wnioskow_POPC_w_2015r.pdf

http://www.wwpe.gov.pl/programy/po
pc-2/popc/dzialanie-2-3-cyfrowadostepnosc-i-uzytecznosc-informacjisektora-publicznego/
https://mac.gov.pl/polska-cyfrowa-popc#cel1
http://www.funduszeeuropejskie.gov.
pl/media/1332/Harmonogram_naboru
_wnioskow_POPC_w_2015r.pdf

Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji
cyfrowych

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu
180000000

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu
22000000

https://mac.gov.pl/polska-cyfrowa-popc#cel1
http://www.funduszeeuropejskie.gov.
pl/media/1332/Harmonogram_naboru
_wnioskow_POPC_w_2015r.pdf

https://mac.gov.pl/polska-cyfrowa-popc#cel1
http://www.funduszeeuropejskie.gov.
pl/media/1332/Harmonogram_naboru
_wnioskow_POPC_w_2015r.pdf

1. Priorytet 1 Zasoby ludzkie

od 16.07.2015 do
31.12.2015

Program Operacyjny Pomoc
Techniczna
2. Priorytet 2 Skuteczny i efektywny
system realizacji polityki spójności

3. Priorytet 3 Potencjał beneficjentów
funduszy europejskich

4. Priorytet 4 Informacja i promocja

od 16.07.2015 do
31.12.2015

od 16.07.2015 do
31.12.2015

od 16.07.2015 do
31.12.2015

•Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (w zakresie
zadań związanych z realizacją polityki spójności),
•Centrum Projektów Europejskich (kontrolerzy I
stopnia w EWT w programach transnarodowych i
międzyregionalnych, jednostka odpowiedzialna za
koordynację PIFE, jednostka odpowiedzialna za
administrację EISP),
•Ministerstwo Finansów (w zakresie zadań
związanych z realizacją polityki spójności),
•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 Administracji i 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,
•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.

•Ministerstwo Infrastruktury i 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 Administracji i Cyfryzacji

•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.

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

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

•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.

worzenie, 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
190 000 000 PLN

http://www.funduszeeuropejskie.gov.
pl/nabory/priorytet-1-zasoby-ludzkie/

Maksymalny dopuszczalny
poziom dofinansowania
projektu
85%
Ogólna pula środków
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
65 000 000 PLN

http://www.funduszeeuropejskie.gov.
pl/nabory/priorytet-2-skuteczny-iefektywny-system-realizacji-politykispojnosci/

Maksymalny dopuszczalny
poziom dofinansowania
projektu
85%
Ogólna pula środków
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
170 000 000 PLN

http://www.funduszeeuropejskie.gov.
pl/nabory/priorytet-3-potencjalbeneficjentow-funduszy-europejskich/

Maksymalny dopuszczalny
poziom dofinansowania
projektu
85%
Ogólna pula środków
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
46 000 000 PLN

http://www.funduszeeuropejskie.gov.
pl/nabory/priorytet-4-informacja-ipromocja/

Teraz Polska Promocja i Rozwój

Fundusz pożyczkowy dla kobiet

Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczość

Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne
usługi IOB dla MŚP

do 16.10.2015

Pracę magisterską może zgłosić uczestnik lub
szkoła wyższa, reprezentowana przez dziekana lub
promotora. Kompletne zgłoszenie powinno
zawierać:
Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy
Pracę magisterską na płycie CD/DVD lub nośniku
USB
Streszczenie pracy
Notkę biograficzną autora
Kopię dyplomu lub potwierdzenie ukończenia
studiów wyższych
Kopię promotorskiej recenzji pracy
Zaświadczenie o pozytywnym wyniku weryfikacji
pracy pod kątem plagiatu

13 kwietnia 2015 - 31
grudnia 2015

Wielkość pożyczki nie może
przekroczyć 95% wydatków
Wydatki niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, poniesione w
kwalifikujących się do objęcia
okresie realizacji przedsięwzięcia na:
Kobiety zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej
pożyczką.
1) pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem
Polskiej, które:
Kwota pożyczki dla kobiet nie
nieruchomości;
1) są przedsiębiorcami wykonującymi działalność
może być niższa niż 20 000 zł
http://www.parp.gov.pl/index/index/28
2) zakup usług, z wyłączeniem usług doradczych;
gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej
i nie może przekroczyć 40 000
66
3) zakup wartości niematerialnych i prawnych;
Polskiej lub
zł.
4) adaptację obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych;
2) zamierzają podjąć działalność gospodarczą na
Przedsiębiorca może uzyskać
5) zakup materiałów i wyposażenia;
pożyczkę dla kobiet tylko raz
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań
w okresie realizacji projektu –
wynikających z umowy pożyczki.
Fundusz pożyczkowy dla
kobiet.

01.10.2015 - 28.12.2015r.

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

Najlepsza praca magisterska dot. szeroko rozumianej promocji Polski, jej
konkurencyjności, innowacyjności, przedsiębiorczości oraz wyzwań rozwojowych.
Prace konkursowe powinny nawiązywać do problematyki wizerunkowej promocji
Polski, promocji gospodarczej, rolno-spożywczej, turystycznej, sportowej, kulturalnej
lub naukowej naszego kraju i jego wybitnych mieszkańców.

Z wdrażania w perspektywie 2007-2013 podobnych instrumentów wynika, że
przedsiębiorcy potrzebują dostępu do proinnowacyjnych usług, wspierających
rozwój działalności B+R+I w firmach lub nawiązywania współpracy w tym obszarze z
partnerami z kraju i zagranicy. Dostrzegalna jest również pozytywna tendencja do
stałego poszerzania przez Ośrodki Innowacji oferty skierowanej do przedsiębiorców
obejmującej m.in. zaawansowane usługi o charakterze mentoringowym, doradczym,
akceleracyjnym, finansowym, coachingowym, a także umożliwiającej korzystanie z
infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz pomagającej zarządzać procesem
innowacyjnym w przedsiębiorstwie. Celem działania jest zwiększenie dostępności
specjalistycznych wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z
krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki
Innowacji.
Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania – wspierane będą
zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi doradcze, które będą
stymulować proces wdrażania wybranej przez niego innowacji. Wcześniej
przedsiębiorca musi nawiązać współpracę z akredytowanym Ośrodkiem Innowacji i
złożyć wniosek do PARP o dofinasowanie takiej usługi.

Na zwycięzców czekają
nagrody główne oraz nagrody http://www.parp.gov.pl/index/more/47
specjalne o łącznej wartości 668
50 000 zł.

Kwota dofinansowania –
Kwota dofinansowania nie
http://poir.parp.gov.pl/proinnowacyjnemoże być niższa niż 35 000 zł
uslugi-iob-dla-msp/poddzialanie-2-3-1i nie wyższa niż 294 000 zł.
proinnowacyjne-uslugi-iob-dla-msp
Poziom dofinansowania: do
70%.

Poddziałanie 2.3.3
Umiędzynarodowienie Krajowych
Klastrów Kluczowych

Celem działania jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w
ramach Krajowych Klastrów Kluczowych. Koncentrowanie się na wspieraniu
ekspansji międzynarodowej klastra w powiązaniu z jego działalnością badawczorozwojową i innowacyjną. Dodatkowo działanie przyczyni się do podniesienia
zdolności klastra do trwałej współpracy z podmiotami zagranicznymi, a także do
zacieśnienia współpracy w ramach klastra (koordynatora i członków Krajowego
Klastra Kluczowego).

26.10.2015 - 09.12.2015r.

Kwota dofinansowania –
Poziom dofinansowania: od
Z działania mogą skorzystać – koordynatorzy
50% do 85% wydatków
Krajowych Klastrów Kluczowych. Ostatecznym
kwalifikowanych, minimalna
odbiorcą wsparcia są również przedsiębiorcy
Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania – Wspierane będą projekty
wartość wydatków
wchodzący w skład Krajowego Klastra Kluczowego. obejmujące usługi: związane z wprowadzaniem na rynki zagraniczne
kwalifikowanych 500 tys. zł,
oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem
maksymalna – 5 mln zł.
produktów zaawansowanych technologicznie; związane z aktywizacją członków
klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy
z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem
widoczności klastra na rynkach międzynarodowych.

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności
Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni
21.09.2015r. - 28.03.2016r.
przemysłowej
przedsiębiorcy.

4.1.1 Rozwój społeczny i zasobów
ludzkich - Ochrona zdrowia

Szwajcarsko-Polski Program
Współpracy

od 08.2015 do 10.2015
od 01.2016 do 03.2016

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

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania – preferowane są dwa
rodzaje projektów obejmujące:
•uzyskanie ochrony własności przemysłowej i komercjalizację przedmiotu zgłoszenia
zawierające działania związane z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania
na zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego;
•realizację ochrony własności przemysłowej zawierające działania związane z
wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie unieważnienia lub
stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z
rejestracji.

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

http://poir.parp.gov.pl/umiedzynarodo
wienie-krajowych-klastrowkluczowych/poddzialanie-2-3-3umiedzynarodowienie-krajowychklastrow-kluczowych

Kwota dofinansowania –
Planowana minimalna wartość
projektu 10 000 zł, planowana
maksymalna wartość projektu
– 1 000 000 zł. Poziom
http://poir.parp.gov.pl/ochrona-wlasnosci-przemyslowej/poddzialanie-2-3-4-ochrona-wlasnosci-przemyslowej
dofinansowania: do 50% (bez
względu na wielkość
przedsiębiorstwa i miejsce
realizacji projektu).

http://zebymalegodziecka.pl/

Celem Funduszu będzie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie
wiedzy poprzez:

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

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

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

2015

od 25.05.2015 r. do
30.12.2015 r. lub do
wyczerpania dostępnej
alokacji środków.

od 25.02.2015 r. do
30.12.2015 r. lub do
wyczerpania dostępnej
alokacji środków.
2015-03-16 - 2015-12-30
2015-04-01 - 2015-12-30

od 16.03.2015 r. do
30.12.2015 r.

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

kwota pożyczki:
I. od 500 000 zł - w przypadku
1) budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych (także
przedsięwzięć realizowanych
w zakresie dotyczącym przetwarzania osadów ściekowych);
przez gminy o znaczącym
1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; 2) budowa, rozbudowa lub modernizacja zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej
udziale obszarów chronionych
2) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach (zakres przedsięwzięć zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie
(tzw. „zielone gminy”),
sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji) wraz z budową przyłączy
realizacji zadań własnych jednostek samorządu
spełniające kryteria
terytorialnego.
budynków do kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach przedsięwzięcia
horyzontalne w tym zakresie;
będącego przedmiotem wniosku.
II. od 1 000 000 zł - w
przypadku pozostałych
przedsięwzięć;

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

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

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

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

Racjonalna gospodarka odpadami
Część 2) Instalacje gospodarowania
odpadami

Wartość programu z funduszy
zwiększenie mobilności studentów oraz pracowników uczelni wyższych pomiędzy
EOG oraz z funduszy
Polską a państwami-darczyńcami,
norweskich: 15 000 000 euro
rozszerzenie oraz pogłębienie współpracy instytucjonalnej i partnerstw pomiędzy
instytucjami działającymi w sferze edukacji (na poziomie szkolnictwa:
podstawowego, wyższego, zawodowego oraz osób dorosłych) w Polsce oraz na
obszarze państw-darczyńców.

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
1) Budowa nowych oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących regionalnych
2) przedsiębiorcy - osoby fizyczne prowadzące
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK),
działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa
2) Rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji przetwarzania odpadów,
państwowe, spółki prawa handlowego.
celem uzyskania statusu RIPOK.
3) Budowa nowych oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących instalacji
przeznaczonych do prowadzenia procesów recyklingu (lub przygotowania do
recyklingu) selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.
4) Budowa nowych, rozbudowa oraz modernizacja istniejących instalacji

1) dopłaty do ceny wykupu
obligacji;
2) pożyczki, w tym pożyczki na http://www.nfosigw.gov.pl/naborzachowanie płynności
wnioskow/art,138,informacja-ofinansowej.
planowanych-naborach-w-roku-2015w-ramach-programow-priorytetowychobowiazujacych-w-nfosigw.html

pożyczka

pożyczka

Część 2c) „Wspieranie
rozproszonych, odnawialnych źródeł
energii. Część 2) Prosument - linia
od 10.08.2015 r. do
dofinansowania z przeznaczeniem na 30.12.2016 r
zakup i montaż mikroinstalacji
odnawialnych źródeł energii”.

Racjonalna gospodarka odpadami
Część 3) Modernizacja stacji
demontażu pojazdów

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

Racjonalna gospodarka odpadami
Część 7) Przygotowanie projektów

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

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

od 16.03.2015 r. do
30.12.2015 r.

od 16.03.2015 r. do
30.12.2015 r.

od 15.06 do 30.12.2015

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne,
Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty
odnawialnych źródeł (6 rodzajów) do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na
mieszkaniowe oraz jednostki samorządu
potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych
terytorialnego.

Przedsiębiorcy prowadzący stacje
demontażu pojazdów

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

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

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/ofertafinansowania/srodkikrajowe/programypriorytetowe/prosumentdofinansowanie-mikroinstalacjioze/nabor-wnioskow-dla-wfosigw2015/

pożyczka

http://www.nfosigw.gov.pl/naborwnioskow/art,138,informacja-oplanowanych-naborach-w-roku-2015w-ramach-programow-priorytetowychobowiazujacych-w-nfosigw.html
Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym opisie priorytetów Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz w Szczegółowym opisie
priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pozyczka

Beneficjenci wskazani w części 2 i 6 programu
priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami
oraz potencjalni beneficjenci mogący ubiegać się o Przedsięwzięcia przygotowawcze dla projektów inwestycyjnych wskazanych w
środki w ramach innych europejskich programów części 2 i 6 programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami.
pomocowych.

Od 2015-03-16 do
wyczerpania alokacji

jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, w
tym jednostki samorządu terytorialnego realizujące
przedsięwzięcia w formie wykonania zastępczego
podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programypriorytetowe/ochrona-powierzchni-ziemi/#c1
Państwa
osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki
prawa handlowego

od 16.03.2015 r. do
30.12.2015 r.

*jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, w
tym jednostki samorządu terytorialnego realizujące
przedsięwzięcia w formie wykonania zastępczego,
*podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programyPaństwa;
priorytetowe/ochrona-powierzchni-ziemi/#c1
*osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki
prawa handlowego.

http://www.nfosigw.gov.pl/naborwnioskow/art,162,nabor-wnioskow-wramach-programu-priorytetowegoracjonalna-gospodarka-odpadamiczesc-7.html

dotacja, pożyczka

http://www.nfosigw.gov.pl/naborwnioskow/art,138,informacja-oplanowanych-naborach-w-roku-2015w-ramach-programow-priorytetowychobowiazujacych-w-nfosigw.html

http://www.nfosigw.gov.pl/naborwnioskow/art,153,nabor-wnioskow-wramach-programu-ochronapowierzchni-ziemi-czesc-1.html
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Ochrona powierzchni ziemi
Część 2) Przeciwdziałanie osuwiskom od 26.02.2015 r. do
ziemi i likwidowanie ich skutków dla
wyczerpania alokacji
środowiska

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

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

Poprawa jakości powietrza

*jednostki samorządu terytorialnego
*spółki akcyjne lub spółki z o.o., w których co
najmniej 51% akcji lub udziałów posiadają jednostki
samorządu terytorialnego
8podmioty (w tym stowarzyszenia) zarządzające
obiektami zabytkowymi, które są własnością Skarbu
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
kościoły i organizacje kościelne (osoby prawne i
jednostki organizacyjne działające na podstawie
przepisów o stosunku Państwa i Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o
stosunku państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania)

1) Wykonywanie projektów robót geologicznych, dokumentacji
dotacja
geologicznoinżynierskich
osuwisk oraz projektów budowlanych zabezpieczenia lub stabilizacji
osuwisk.
2) Wykonywanie prac stabilizacyjnych i zabezpieczających dotyczących osuwisk
stanowiących zagrożenie dla środowiska, urządzeń i obiektów ochrony środowiska,
gospodarki wodnej, obszarów cennych przyrodniczo i zabytków kultury; prace nie
obejmują remontów i modernizacji dróg, budynków, urządzeń i obiektów
zagrożonych
lub uszkodzonych przez osuwiska.
1) Zadania państwowej służby geologicznej określone w ustawie Pgg i państwowej
służby hydrogeologicznej określone w ustawie Prawo wodne.
2) Badania i prace geologiczne dla ochrony środowiska.
3) Dokumentowanie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych oraz głównych
dotacja
zbiorników wód podziemnych.
4) Rozpoznawanie możliwości wykorzystania wód uznanych za kopaliny (zgodnie z
ustawą Pgg).

od 26.02.2015 r. do
30.11.2015 r

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

2015-02-16 - 2015-11-30

1) rekultywacja gruntów na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą,
2) wprowadzanie technologii ograniczających powstawanie odpadów w trakcie
wydobycia
i przeróbki surowców,
1) dotacja:
a) finansowane w całości lub w części ze środków 3) ochrona powierzchni ziemi i zasobów wód przed skutkami eksploatacji
podziemnej i
budżetu państwa w formie dotacji
podmiotowych i celowych podmioty i instytucje,
otworowej między innymi poprzez podsadzanie i lokowanie odpadów mineralnych,
których działalność regulują przepisy Prawa
4) ujmowanie i uzdatnianie wód kopalnianych i wód zasolonych,
geologicznego i górniczego,
5) doposażenie jednostek powołanych do prowadzenia działań ratowniczych w
górnictwie
b) podmioty wskazane w ustawach
restrukturyzacyjnych dotyczących górnictwa,
w aparaturę i sprzęt ratowniczy,
c) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, 6) wspieranie działalności Wyższego Urzędu Górniczego z zakresu ochrony
d) jednostki powołane do prowadzenia działań
środowiska
ratowniczych w górnictwie.
między innymi poprzez wspieranie działalności wydawniczej, doposażenie
2) pożyczka:
Archiwum
a) podmioty i instytucje, których działalność regulują Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w sprzęt niezbędny do gromadzenia i
archiwizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów
przepisy ustawy Prawo geologiczne
górniczych oraz jej udostępniania,
i górnicze.
7) doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do monitorowania
eksploatacji kopalin,
8) badania i prace dla ochrony środowiska w górnictwie.

od 15-04-01 do
wyczerpania alokacji

Województwa

http://www.nfosigw.gov.pl/naborwnioskow/art,150,nabor-wnioskow-wramach-programu-ochronapowierzchni-ziemi-czesc-2.html
http://www.nfosigw.gov.pl/ofertafinansowania/srodkikrajowe/programypriorytetowe/ochrona-powierzchniziemi/

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

http://www.nfosigw.gov.pl/ofertafinansowania/srodkikrajowe/programypriorytetowe/geologia-i-gornictwo/

dotacja
pożyczka

Dotacja.

http://www.nfosigw.gov.pl/ofertafinansowania/srodkikrajowe/programypriorytetowe/poprawa-jakoscipowietrza/

LEMUR-Energooszczędne Budynki
Użyteczności Publicznej
od 2015-04-01 do
Część 1) LEMUR – Energooszczędne wyczerpania alokacji na
Budynki
konkurs
Użyteczności Publicznej

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

od 2015-12-01 do
wyczerpania alokacji

Nabór wniosków o dotację
NFOŚiGW na częściowe
spłaty kapitału kredytów
Inwestycje energooszczędne w MŚP bankowych
Część 3) Inwestycje energooszczędne wraz z wnioskami o kredyt
w małych i średnich
prowadzony jest w trybie
przedsiębiorstwach
ciągłym przez banki, które
zawarły
umowy o współpracy z
NFOŚiGW

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

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

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.

dotacja,
pożyczka.

http://www.nfosigw.gov.pl/ofertafinansowania/srodkikrajowe/programy-priorytetowe/lemurenergooszczedne-budynkiuzytecznosci-publicznej/

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

http://www.nfosigw.gov.pl/ofertafinansowania/srodkikrajowe/programypriorytetowe/doplaty-do--kredytow-nadomy-energooszczedne/informacje-oprogramie/

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

http://www.nfosigw.gov.pl/ofertafinansowania/srodkikrajowe/programypriorytetowe/inwestycjeenergooszczedne-w-msp/informacjeo-programie/

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej
BOCIAN-rozproszone, odnawialne
źródła energii
Część 1) BOCIAN – Rozproszone,
odnawialne źródła energii

Wspieranie działalności monitoringu
środowiska
Część 1) Monitoring środowiska

Wspieranie działalności monitoringu
środowiska
Część 2) Służba hydrologicznometeorologiczna

od 17 kwietnia 2015 r. do
29 grudnia 2015 r.

Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej, podejmujący realizację
1) Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii
przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł
2) w ramach programu mogą być realizowane instalacje hybrydowe,
energii na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej

2015-03-02 do 2015-12-31

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

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

http://www.nfosigw.gov.pl/ofertafinansowania/srodkikrajowe/programypriorytetowe/wspieranie-dzialalnoscimonitoringu-srodowiska/

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

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

http://www.nfosigw.gov.pl/ofertafinansowania/srodkikrajowe/programypriorytetowe/wspieranie-dzialalnoscimonitoringu-srodowiska/

2015-06-01 do 2015-11-30

Pożyczka

http://www.nfosigw.gov.pl/ofertafinansowania/srodkikrajowe/programypriorytetowe/bocian-rozproszoneodnawialne-zrodla-energii/

Przeciwdziałanie zagrożeniom
środowiska
Część 1) Dostosowanie do zmian
klimatu

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

Współfinansowanie programu LIFE
Część 1) Współfinansowanie
projektów LIFE+

2015-03-02 do 2015-12-29

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

2015-03-02 do 2015-12-29

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

od 23.06.2015 r. do
29.12.2015 r., bądź do
wyczerpania przewidzianej
dla naboru alokacji

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

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

dotacja
pożyczka

http://www.nfosigw.gov.pl/ofertafinansowania/srodkikrajowe/programypriorytetowe/przeciwdzialaniezagrozeniom-srodowiska/#c1

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

http://www.nfosigw.gov.pl/ofertafinansowania/srodkikrajowe/programypriorytetowe/wspolfinansowanieprogramu-life/#c1

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

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

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

SYSTEM – Wsparcie działań przez
WFOŚiGW
Część 2) REGION

1. Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej:
-- osoby fizyczne prowadzące działalność
IV kw. 2015 do wyczerpania gospodarczą;
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programyalokacji
- osoby prawne;
priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/#c2
c) państwowe lub samorządowe jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;

Beneficjentami programu są wojewódzkie fundusze
ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2015-02-13 do wyczerpania Beneficjentami końcowymi programu są podmioty
alokacji
realizujące przedsięwzięcia na rzecz intensyfikacji
regionalnych działań ochrony środowiska lub
gospodarki wodnej.

od dnia 29 czerwca 2015
roku do dnia 31 sierpnia
SYSTEM – Wsparcie działań ochrony
2015 roku
środowiska i gospodarki wodnej
realizowanych przez WFOŚiGW.
Część 3) Dofinansowanie
przydomowych oczyszczalni ścieków,
lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z
sieciami kanalizacyjnymi oraz
pozyczki podłączeń budynków do zbiorczego
od dnia 29 czerwca 2015
systemu kanalizacyjnego
roku do wyczerpania
alokacji środków na 2015
rok.

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

Beneficjentami programu są wojewódzkie fundusze
ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Beneficjentami końcowymi programu są:
jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub
podmioty świadczące usługi publiczne w ramach
http://www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,164,nabor-wnioskow-wfosigw-wrealizacji zadań własnych jednostek samorządu
ramach-programu-system-czesc-3.html
terytorialnego.
osoby fizyczne (wybór tej kategorii beneficjentów
należy do decyzji poszczególnego WFOŚiGW
udzielającego dofinansowania).

http://www.nfosigw.gov.pl/naborwnioskow/art,138,informacja-oplanowanych-naborach-w-roku-2015w-ramach-programow-priorytetowychobowiazujacych-w-nfosigw.html

Pożyczka.

http://www.nfosigw.gov.pl/ofertafinansowania/srodkikrajowe/programypriorytetowe/system--wsparciedzialan-przez-wfosigw/#c2

http://www.nfosigw.gov.pl/naborwnioskow/art,164,nabor-wnioskowwfosigw-w-ramach-programu-systemczesc-3.html

Edukacja Ekologiczna

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

„Oszczędzanie energii i promowanie
odnawialnych źródeł energii”

od 13 do 21 sierpnia 2015
r., do godz. 15.30.

od 17.08.2015 r. do
30.09.2015 r.

do 30.09.2015r.

"Poprawa jakości powietrza. Część 2)
KAWKA - Likwidacja niskiej emisji
od 27.07.2015 r. do
wspierająca wzrost efektywności
20.01.2016 r.
energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii".

"Prosument - linia dofinansowania z
przeznaczeniem na zakup i montaż
mikroinstalacji odnawialnych źródeł
energii poprzez banki”

od 3.08.2015 r. do
11.09.2015 r.

W programie aplikować o środki mogą m.in.
organizacje pozarządowe, spółki cywilne, osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
instytuty badawcze, uczelnie, jednostki samorządu
terytorialnego - w zależności od kategorii. Kategorie
określają również grupy beneficjentów programu,
wśród których są także dzieci i młodzież.

Szczegółowe cele programu
1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego
rozwoju;
2. Kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i
młodzieży;
3. Aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze
ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

1. Czynna ochrona gatunków i siedlisk na obszarach chronionych :a) czynna
ochrona gatunków i siedlisk na obszarach Natura 2000 i w rezerwatach przyrody
1. parki narodowe – rodzaje przedsięwzięć ujęte w (działania powtarzalne),
I.1.b i c, I.2 oraz I.4.
b) czynna ochrona gatunków i siedlisk w parkach narodowych (działania
2. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki - powtarzalne),
rodzaje przedsięwzięć ujęte w pkt. I.1.c. oraz I.5.
c) zwalczanie gatunków inwazyjnych .
2. Ochrona przeciwpożarowa parków narodowych.3. Ochrona gatunkowa dotycząca
3. organizacje pozarządowe, jednostki
restytucji i reintrodukcji skrajnie i silnie zagrożonych gatunków zwierząt: żubr,
organizacyjne PGL Lasy Państwowe, parki
głuszec, cietrzew i żółw błotny (działania powtarzalne).
krajobrazowe i ich zespoły, państwowe uczelnie
wyższe posiadające w swojej strukturze Leśne
4. Ośrodki rehabilitacji zwierząt.
Zakłady Doświadczalne – rodzaje przedsięwzięć
ujęte w I.1.a i c, I.3 oraz I.4
5. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego .

organizacji zrzeszających/działających na rzecz
jednostek samorządu terytorialnego, a także
związków i partnerstw miast, gmin, powiatów i
regionów;
organizacji samorządu gospodarczego;

w roku 2015: 20.000.000 zł
(dotacje) i 4.000.000 (pożyczki
http://www.eurodesk.pl/naszana uzupełnienie wkładu
baza/grant/PL0010000223
własnego).

1. Kwota alokacji na rok 2015
dla dofinansowania w formie
dotacji – 11,1 mln zł.
Z czego na przedsięwzięcia
dotyczące zwalczana
barszczu Sosnowskiego 4,0
mln zł.
2.Kwota alokacji na rok 2015
dla dofinansowania w formie
pożyczki - 1,2 mln zł.

http://www.nfosigw.gov.pl/ofertafinansowania/srodkikrajowe/programypriorytetowe/ochrona-obszarow-igatunkow-cennychprzyrodniczo/konkurs-ii/

Minimalna kwota
dofinansowania dla jednego
projektu parasolowego wynosi
183 823,75 euro tj. 763
824,45 zł., zaś maksymalna
kwota dofinansowania to 367
Celem prowadzonego programu jest udzielenie wsparcia dla nawiązania i
wzmocnienia wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii oraz najlepszych praktyk 647,50 euro tj. 1 527 648,89 http://www.nfosigw.gov.pl/ozł.
pomiędzy podmiotami polskimi i norweskimi. Realizowane przez Beneficjentów
nfosigw/aktualnosci/art,695,naboryprojekty powinny prowadzić do zwiększenia świadomości i budowy kompetencji w
wnioskow-do-programuobszarze efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz
oszczedzanie-energii-i-promowanieograniczenia wytwarzania odpadów i redukcji zanieczyszczeń do atmosfery, wody i
odnawialnych-zrodel-energii.html
gruntu.

dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i
gospodarki wodnej (WFOŚiGW)

Dotyczy udostępnienia środków w ramach programu priorytetowego

Wnioski o udostępnienie środków na udzielanie
kredytów bankowych i na dotacje składają w
NFOŚiGW banki. Dopuszcza się składanie
wniosków przez grupy banków (np.: konsorcja,
zrzeszenia).

W stosunku do naboru wniosków ogłoszonego w styczniu br. nastąpiły następujące
istotne zmiany w programie priorytetowym:
• zniesiono obowiązek łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami
wytwórczymi energii elektrycznej;
• przedłużono okres obowiązywania dotacji w wysokości 20% dla źródeł ciepła i
40% dla źródeł energii elektrycznej, dla umów zawieranych z kredytobiorcami do
końca 2016 r.;
• wyłączono, w przypadku skorzystania z dofinasowania instalacji z programu,
możliwość korzystania z taryf gwarantowanych przewidzianych ustawą o OZE;
nadwyżki energii z instalacji będą mogły być odsprzedawane po cenie rynkowej

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

Na dofinansowanie
przedsięwzięć przeznaczono
środki w kwocie 160 mln
złotych do wydatkowania w
latach 2015 - 2018, z
możliwością zawierania umów
do końca 2016r. Za zgodą
Zarządu NFOŚiGW może
podwyższyć alokację środków.

http://www.nfosigw.gov.pl/onfosigw/aktualnosci/art,694,naborwnioskow-dla-wojewodzkichfunduszy-w-ramach-programukawka.html

http://nfosigw.gov.pl/ofertafinansowania/srodkikrajowe/programypriorytetowe/prosumentdofinansowanie-mikroinstalacjioze/nabor-wnioskow-dla-bankow2015/

Komisja Europejska DG ds.
Środowiska

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

LIFE (2014–2020)

DZIAŁANIA PROGRAMU MARIA
SKŁODOWSKA-CURIE - HORYZONT 10-09-2015 r.
2020

EU AID VOLUNTEERS

ERASMUS+

Komisja Europejska –

15-09-2015 r.

01-09-2015 r.

01-10.2015

podmioty zarejestrowane w państwach
członkowskich Unii Europejskiej, będące
publicznymi lub prywatnymi organami, podmiotami
lub instytucjami.
 Pojedynczy beneficjenci lub partnerstwa
(partnerstwa mogą być międzynarodowe, ale
działania powinny mieć miejsce na terytorium UE.

Głównym celem programu jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego
prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także
identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska
w tym przyrody. Program wspiera także działania informacyjne na rzecz ochrony
środowiska.

http://www.eurodesk.pl/naszabaza/grant/PL0010000423

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

http://www.eurodesk.pl/naszabaza/grant/PL0010000341

Obszary i dziedziny, które kwalifikują się do otrzymania grantu:
– zarządzanie ryzykiem katastrof, przygotowanie, reakcja oraz powiązanie pomocy,
Organizacje pozarządowe typu non-profit założone rehabilitacji i rozwoju;
zgodnie z prawem jednego z państw członkowskich – zarządzanie wolontariuszami zgodnie ze standardami i procedurami zarządzania
z siedzibą w kraju Unii Europejskiej;
kandydatami na wolontariuszy i EU Aid Volunteers;
– Osoby prawne o charakterze cywilnym
– wzmocnienie roli lokalnego wolontariatu w krajach trzecich;
podlegające prawu jednego z państw
– możliwości przeprowadzenia certyfikacji, w tym możliwości administracyjne;
członkowskich;
– narzędzia i metody oceny potrzeb na poziomie lokalnym;
– Międzynarodowa Federacja Krajowych
– budowanie partnerstw w celu łączenia projektów w kontekście inicjatywy EU Aid
Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Volunteers;
Półksiężyca.
– komunikowanie zasad pomocy humanitarnej Unii Europejskiej uzgodnionych w
ramach konsensusu europejskiego w sprawie pomocy humanitarnej oraz
zwiększenie świadomości i widoczności pomocy humanitarnej UE.

http://www.eurodesk.pl/naszabaza/grant/PL0010000559

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – współpraca na rzecz innowacji i wymiany
dobrych praktyk
Erasmus+
Partnerstwa strategiczne – międzynarodowe/ transnarodowe inicjatywy
młodzieżowe
Erasmus+ Rozwój polityki młodzieżowe
j Erasmus+
Młodzież – mobilność pracowników młodzieżowych

http://www.eurodesk.pl/naszabaza/granty

Komisja Europejska –
Dyrekcja Generalna ds.
Edukacji i Kultury

Program Interreg Europa
Środkowa

Rodzaje działań
– działania służące rozwojowi dialogu politycznego, współpracy, tworzeniu sieci i
wymianie praktyk w dziedzinie młodzieży, takie jak seminaria, konferencje,
warsztaty i spotkania,
– wydarzenia młodzieżowe organizowane na dużą skalę,
– kampanie informacyjne i uświadamiające,
– rozwój narzędzi informacyjnych, komunikacyjnych i medialnych,
– rozwój metod pracy z młodzieżą oraz narzędzi i materiałów, jak również
programów pracy, modułów szkoleniowych i narzędzi dokumentacyjnych, takich jak
Maksymalna wysokość grantu http://www.eurodesk.pl/naszaYouthpass,
– tworzenie nowych form prowadzenia pracy z młodzieżą oraz oferowanie szkoleń i wynosi 150 tys. euro.
baza/grant/PL0010000298
wsparcia, szczególnie z wykorzystaniem otwartych i elastycznych materiałów
edukacyjnych, współpracy wirtualnej i otwartych zasobów edukacyjnych (OER),
– wymiany młodzieżowe między krajami programu a uprawnionymi państwami
partnerskimi;
– projekty Wolontariatu Europejskiego (wyjazdy do/przyjazdy z krajów partnerskich),
– wyjazdy pracowników młodzieżowych z krajów programu do krajów partnerskich
(np. w celu udziału w seminariach, kursach szkoleniowych, spotkaniach
kontaktowych, wizytach studyjnych, praktykach typu job shadowing lub wyjazdach
obserwacyjnych do organizacji zajmujących się młodzieżą).

ERASMUS+ BUDOWANIE
POTENCJAŁU

2-09-2015 r.

wszelkie publiczne lub prywatne organizacje,
organizacje non-profit, organizacje pozarządowe,
europejskie pozarządowe organizacje
młodzieżowe, krajowe rady młodzieży, organy
publiczne szczebla lokalnego, regionalnego i
krajowego.

Program Interreg Europa Środkowa

Przewidywany termin
wyboru projektów złożonych
w pierwszym etapie - III
kwartał 2015
r.Przewidywany termin
wyboru projektów złożonych
w drugim etapie - IV kwartał
2015 r.

Program wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie
projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Transnarodowe
projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje
władze publiczne szczebla lokalnego, regionalnego
nie są w stanie uporać się samodzielnie (np. w zakresie innowacji, strategii
lub krajowego, instytucje badawcze, organizace
niskoemisyjnych, transportu czy efektywnego korzystania z zasobów naturalnych
pozarządowe, agencje i stowarzyszenia sektorowe,
czy kulturowych). Projekty koncentrujące się wyłącznie na współpracy akademickiej
a także firmy prywatne z obszaru programu.
bądź badaniach naukowych czy też na networkingu i wymianie doświadczeń, jak
również takie, których „miękkie" produkty (np. studia) nie prowadzą do konkretnych i
trwałych rezultatów nie będą finansowane.

PL04 „Oszczędzanie energii i
promowanie odnawialnych źródeł
energii”

14 września 2015 r., g.
15.00

Uprawnionymi do składania wniosków są małe,
średnie i duże przedsiębiorstwa

Rekomendowany budżet
całkowity: 1-5 mln euro;
mniejsze bądź większe
projekty będą finansowane w
wyjątkowych przypadkach.
Dofinansowanie dla polskich
instytucji wynosi do 85%
kosztów kwalifikowalnych.

http://europasrodkowa.gov.pl/item/35
8-pierwszy-nabor-projektowprogramu-interreg-europa-srodkowaotwarty
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Na wsparcie projektów w
Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na modernizacji lub wymianie
a
ramach naboru otwartego
istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją procesu spalania lub zastosowaniem
https://www.eog.gov.pl/strony/wiadom l
zostanie przeznaczona kwota
innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez eliminację
osci/wpisz-tytul/
i
10 142 358,10 EUR, tj. 42 143
spalania węgla).
z
526,38 PLN.
a
c
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PL07 "Poprawa i lepsze
dostosowanie ochrony zdrowia do
trendów demograficznoepidemiologicznych"

Norweski Mechanizm
Finansowy

do 31.12.2015r.

Wnioski mogą składać wszystkie polskie podmioty
publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe
będące osobami prawnymi i działające w interesie
publicznym oraz inne stosowne podmioty działające
w sektorze ochrony zdrowia[2], w tym:
•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.
Wyłącznie polskie podmioty mogą aplikować o
środki w ramach Programu.

Całkowita alokacja środków
dostępnych z FWD na
poziomie programu PL07 w
Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, ramach IV naboru (środki z
dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych
funduszy norweskich i EOG
praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców (Norwegia,
oraz z budżetu państwa) to
Islandia, Lichtenstein).
180 000 EUR, tj. 743 760
http://fbr.zdrowie.gov.pl/fbr_zdrowie/i
PLN. Dodatkowo beneficjenci
ndex.php?page=iv-nabor-fwd-pl07
Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu programu PL07, zapewniają wkład własny,
którym jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczanie społecznych nierówności w który stanowi co najmniej 10%
zdrowiu
wartości każdego projektu w
przypadku organizacji
pozarządowych i co najmniej
15% w przypadku wszystkich
innych beneficjentów.
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PL13 "Ograniczanie społecznych
nierówności w zdrowiu".

do 31.12.2015r.

Całkowita alokacja środków
dostępnych z FWD na
poziomie programu PL13 w
ramach III naboru (środki z
funduszy norweskich oraz z
budżetu państwa) to 65 000
Wnioski mogą być składane przez:
EUR tj. = 268 580 PLN.
•jednostki samorządu terytorialnego (powiaty) w
Poziom dofinansowania dla
Polsce,
Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, wszystkich beneficjentów –
•Operatora Programu,
dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk 100% kosztów
•Beneficjenta projektu predefiniowanego oraz jego między beneficjentami i podmiotami z Norwegii.
kwalifikowalnych projektu.
http://fbr.zdrowie.gov.pl/fbr_zdrowie/i
partnerów z Polski,
•pozostałe stosowne podmioty działające w
ndex.php?page=iii-nabor-fwd-pl13
Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu programu PL13, Maksymalna kwota
obszarze zdrowia publicznego.
którym jest przyczynienie się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa polskiego
dofinansowania w projekcie
poprzez ograniczenie nierówności w zdrowiu wywołanych czynnikami społecznymi. wynosi 46 500 EUR tj. 192
Wyłącznie polskie podmioty mogą aplikować o
138 PLN[2].
środki w ramach Programu.
Operator Programu nie będzie
przekazywać zaliczek na
realizację projektu FWD.
Dofinansowanie zostanie
przyznane w PLN.

Na co może być przeznaczone stypendium?
Stypendium obejmuje dwie formy wsparcia finansowego:

Fundacja Nowego
Tysiąclecia

Program stypendialny wyrównujący
szanse edukacyjne młodzieży,
pochodzącej z małych miejscowości.

15 czerwca 2014 r. – 15
sierpnia 2015 r.

Pakiet naukowy:
– książki, zeszyty, lektury, powieści;
– kursy językowe, korepetycje u nauczyciela I w szkołach językowych;
– uczniowie szkół gimnazjalnych i
– komputery, części do nich, oprogramowanie;
ponadgimnazjalnych,
– studenci
Kryteria – opłata za Internet do 50 zł miesięcznie;
otrzymania stypendium:
– pomoce niezbędne w technikum profilowanym, na dodatkowym kursie lub kółku
– wiek – od II klasy gimnazjum do klasy maturalnej; zainteresowań, jeśli jest wystawione zaświadczenie ze szkoły o konieczności
– średnia ocen w gimnazjum powyżej 4,8, a w
nabycia tych przedmiotów jako warunek korzystania z kursu/ kółka.
liceum powyżej 4,5;
– dochód na osobę w rodzinie na miesiąc nie
Pakiet socjalny:
wyższy niż 0,7 wynagrodzenia minimalnego
– dojazdy do szkoły;
ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki
– opłaty za internat, akademik;
Społecznej;
– żywność, kosmetyki, ubrania;
– zamieszkanie na wsi lub w małym mieście do
– wycieczki szkolne;
20.000 mieszkańców.
– wizyty u lekarza, dentysty; lekarstwa, okulary, etc.;
– instrumenty muzyczne;
– aparat fotograficzny;
– stroje sportowe.

Miesięcznie stypendyści
otrzymują do 310 zł
http://www.eurodesk.pl/nasza(gimnazjum, szkoły średnie) baza/grant/PL0010000358
lub do 480 zł (szkoły wyższe).
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Działanie 2.1. Partnerstwo miast

do 01.09.2015r.

EUROPA DLA OBYWATELI

Działanie 2.2. Sieci miast

PROGRAM RITA „PRZEMIANY W
REGIONIE”

do 01.09.2015r.

15-10-2015 r.

miasta/władze miejskie,
• komitety ds. partnerstwa,
• inne organizacje reprezentujące samorządy
terytorialne;

Przykładowe działania:
• spotkania,
• konferencje,
• debaty obywateli miast partnerskich;

Wnioskodawcy/partnerzy:
• miasta/władze miejskie,
• komitety/sieci miast partnerskich,
• inne poziomy samorządów,
• federacje/stowarzyszenia samorządów,
• inne organizacje reprezentujące samorządy;

Przykładowe działania:
• wymiana dobrych praktyk,
• spotkania wokół wspólnych tematów,
• tworzenie nowych rozwiązań;

Celem programu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów
realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z
krajów objętych Programem. Projekty powinny przyczyniać się do przemian
dofinansowanie ze środków Programu mogą
demokratycznych i systemowych w krajach objętych Programem. Organizacje
uzyskać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia,
realizujące program mają za zadanie podzielić się polskim doświadczeniem
fundacje oraz osoby prawne i organizacje
transformacji w następujących sferach:
powołane na podstawie umów państwo-kościół.
- problemy społeczne, socjalne;
Dofinansowanie może dotyczyć wyłącznie
- edukacja i wychowanie;
współpracy z podmiotami i osobami z
- rozwój przedsiębiorczości;
wymienionych powyżej krajów (możliwe są
- dziedzictwo kulturowe;
uzasadnione merytorycznie wyjątki od tej reguły).
- rozwój i wsparcie trzeciego sektora;
- rozwój i wsparcie samorządu lokalnego;
- rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.

Maksymalna kwota dotacji: 25 http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/16
000 euro;
52432.html

Maksymalna kwota dotacji:
150 000 euro.

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/16
52432.html

http://www.eurodesk.pl/naszabaza/grant/PL0010000049

Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności
Stypendia Pomostowe

17-08-2015 r.

Aplikować o stypendium na I rok studiów mogą
maturzyści, którzy ukończy szkołę
ponadgimnazjalną i:
• są zdolni i ambitni
• zdali dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym
(uzyskali odpowiednią liczbę punktów zgodną z
wymaganiami programu);
• zostali przyjęci na rok akademicki 2015/2016, na I
rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w
polskich uczelniach publicznych, mających
uprawnienia do nadawania stopnia magistra (lub na
jednolite studia magisterskie).
• mieszkają na wsi lub w mieście do 20 tys.
mieszkańców;
• pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie
przekracza kwoty ogłaszanej każdego roku dla
kolejnej edycji Programu;

Program socjalnych stypendiów adresowany do maturzystów z terenów wiejskich
oraz małych miasteczek. Przedsięwzięcie polega na fundowaniu stypendiów na
pierwszy rok dziennych studiów magisterskich. Stypendium wypłacane jest przez 10 Kwota stypendium wynosi 500
miesięcy.
zł miesięcznie (przez 10
http://www.eurodesk.pl/naszamiesięcy).
baza/grant/PL0010000050
Istnieje także możliwość ubiegania się o stypendia na kolejne lata studiów.

a ponadto spełniają jeden z czterech warunków:
• pochodzą z rodzin byłych pracowników PGR,
państwowych domów dziecka, rodzin zastępczych
• są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole
ponadgimnazjalnej lub
• pochodzą z rodzin zastępczych lub placówek
opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego
(państwowych domów dziecka)
• mają rekomendację pozarządowej organizacji
lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu.

PROGRAM STYPENDIALNY IM.
LANE'A KIRKLANDA

Fundacja im. Roberta
Boscha

GRENZGÄNGER - STYPENDIUM
FUNDACJI ROBERTA BOSCHA

01-03-2016 r.

31-10-2015 r.

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

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

Stypendium Grenzgänger jest niemiecką edycją
programu Fundacji Roberta Boscha. Cudzoziemcy
mogą się ubiegać o stypendium, jeśli posiadają
Stypendysta otrzymuje dofinansowanie na okres zbierania materiałów do badań w
wystarczającą znajomość języka niemieckiego, by
jednym z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
przygotować w tym języku publikację. Nie ma
określonej granicy wieku osób ubiegających się o
stypendium.

http://www.eurodesk.pl/naszabaza/grant/PL0010000138

Stypendium obejmuje koszty
związane z prowadzeniem
badań (podróż,
zakwaterowanie,
tłumaczenia). Przyznawane są http://www.eurodesk.pl/naszarównież granty, w wysokości baza/grant/PL0010000200
od 2000 do 12.000 euro, w
zależności od czasu trwania i
wymaganego nakładu pracy
przy realizacji projektu.

Międzynarodowy Fundusz
Wyszehradzki

Międzynarodowy Fundusz
Wyszehradzk - standardowe granty

Wnioskujący pochodzący przynajmniej z kilku
krajów grupy Wyszehradzkiej

Program Standardowych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo
projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej. - współpraca
kulturalna (n.p. festiwale , publikacje)
- współpraca naukowa i badania naukowe (n.p. konferencje, publikacje, badania)
- edukacja (n.p. seminaria, szkoły letnie)
Min. 6.001 euro
- wymiana młodzieży (n.p. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i
dzieci)
- współpraca transgraniczna (n.p. projekty 2 państw, które znajdują się na granicy, w
odleglości 50 km od granicy)
- promocja turystyki (n.p. przewodniki, prezentacje, targi)

http://visegradfund.org/grants/standar
d_grants/

01-09-2015 r. i 01-12-2015
r.

Organizacje i osoby fizyczne

Celem Funduszu jest wspierania współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli
Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz integrację tych państw z Unią Europejską.
1. współpraca kulturalna (np. festiwale, publikacje)
2. współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania)
3. edukacja (np. seminaria, szkoły letnie)
4. wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i
dzieci)
5. współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które znajdują się na
granicy, w odległości 50 km od granicy)
6. promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi)

http://visegradfund.org/grants/small_g
rants/

31-01-2016 r.

kandydaci realizujący Studia Europejskie (Visegrad Stypendia Wyszehradzkie przyznawane są na jeden rok akademicki (z możliwością
Wysokość stypendium to 4
and European Studies) w państwowych szkołach przedłużenia) w celu odbywania studiów doktoranckich lub podyplomowych oraz
tys. euro dla studenta i 3 tys.
wyższych lub instytutach naukowych państw Grupy prowadzenia badań naukowych.
euro dla uniwersytetu.
Wyszehradzkiej.

http://visegradfund.org/scholarships/

15-09-2015 r.

Międzynarodowy Fundusz
Wyszehradzki

Międzinarodowy Fundusz
Wyszehradzki - małe granty

Międzynarodowy Fundusz
Wyszehradzki

Międzynarodowy Fundusz
Wyszehradzki - stypendia naukowe

Heinrich Böll Foundation

STYPENDIA FUNDACJI HEINRICHA
BÖLLA NA STUDIOWANIE W
1-09-2015 r.
NIEMCZECH

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

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

http://www.eurodesk.pl/naszabaza/grant/PL0010000524

Fundacja Inteligentny Start

Inteligentny Start

nabór ciągły

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

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

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

Fundacja Agory

Agrafka Agory

nabór ciągły

Lokalne organizacje stypendialne - organizacje
Wsparcie dla lokalnych organizacji,prowadzące programy stypendialnych dla
pozarządowe działające w miejscowościach do 100
studentów.
tys. mieszkańców

Fundacja Konrada
Adenauera w Polsce

Dotacje Fundacji Konrada Adenauera 30-08-2015

Organizacje pozarządowe i instytucje naukowe.

Dotacje na działalność w zakresie edukacji politycznej.

Max.6000 euro

6 840 zł - 13 680 zł .

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000863
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000493

i na staże zagraniczne:

Biuro Uznawalności
Wykształcenia i Wymiany
Międzynarodowej

CEEPUS - Środkowoeuropejski
program studiów uniwersyteckich

- na semestr letni do dnia
30 listopada każdego roku
Terminy składania aplikacji
na staże zagraniczne
Z programu mogą korzystać studenci i pracownicy
naukowi
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

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne –
międzynarodowe/ transnarodowe
• 30 kwietnia
inicjatywy młodzieżowe
• 1 października 2015 r.

Program Erasmus+
1 października 2015 r.
Akcja 1: •Mobilność osób w dziedzinie
młodzieży

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.

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

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

organizacje młodzieżowe,
– nieformalne grupy młodych ludzi,
– organizacje non profit, stowarzyszenia, fundacje,
– samorządy,
– instytucje kulturalne, biblioteki, muzea,
– placówki edukacyjne każdego typu
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000677
– uczelnie,
– instytucje i organizacje działające na rzecz
edukacji i szkolnictwa wyższego,
– przedsiębiorstwa,
– izby rzemiosła, stowarzyszenia i związki
zawodowe,
– instytuty badawcze.

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

Budżet partnerstw
strategicznych sektora
młodzieżowe w Polsce, w tym
międzynarodowych/
transnarodowych inicjatyw
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
młodzieżowych, wynosi 1,7
id/PL0010000677
mln euro. Maksymalna
wysokość dofinansowania
jednego projektu na rok to 150
tys. euro.

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

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne –
współpraca na rzecz innowacji i
wymiany dobrych praktyk
• 1 października 2015 r.

Erasmus+ Rozwój polityki
młodzieżowej
• 1 października 2015 r.

Komisja Europejska

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

1 października 2015 r.

organizacje młodzieżowe,
– nieformalne grupy młodych ludzi,
– organizacje non profit, stowarzyszenia, fundacje,
– samorządy,
– instytucje kulturalne, biblioteki, muzea,
– placówki edukacyjne każdego typu
– uczelnie,
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000653
– instytucje i organizacje działające na rzecz
edukacji i szkolnictwa wyższego,
– przedsiębiorstwa,
– izby rzemiosła, stowarzyszenia i związki
zawodowe,
– instytuty badawcze.

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

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

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

Budżet partnerstw
strategicznych sektora
młodzieżowego w Polsce w
roku 2014 wynosi 1,7 mln
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
euro. Maksymalna wysokość id/PL0010000653
dofinansowania jednego
projektu na rok to 150 tys.
euro.

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

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

http://erasmusplus.org.pl/

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

2 września 2015 r.

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

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

http://erasmusplus.org.pl/

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

1 października 2015 r.

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

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

http://erasmusplus.org.pl/
Rada Europy - Europejskie
Centrum Młodzieży

Europejska Fundacja Młodzieży granty na międzynarodowe działania
młodzieżowe

1 października 2015 r

międzynarodowe organizacje pozarządowe/ siec

Program Rozwoju Bibliotek

DAAD Stypendia na pobyty studyjne
dla absolwentów kierunków
artystycznych

nabór rozpocznie się w
połowie listopada; dokładny
termin podany zostanie wraz
z udostępnieniem bruszury
informacyjnej w lipcu

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

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010001128

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010001128

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

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

- bezpłatne zakwaterowanie

OBWE

STYPENDIUM NAUKOWOBADAWCZE W SEKRETARIACIE
MIĘDZYNARODOWYM
ZGROMADZENIA
PARLAMENTARNEGO OBWE

01-10-2015 r.

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

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/naszabaza/grant/PL0010000529

- ubezpieczenie
studenci ostatniego (piątego) roku studiów
magisterskich lub ostatniego (trzeciego) roku
nabór rozpocznie się w
studiów licencjackich bądź inżynierskich
TRAMPOLINA
połowie listopada; dokładny
DAAD Stypendia na pobyty studyjne
- kandydaci, którzy uzyskali już tytuł licencjata,
termin podany zostanie wraz
Stowarzyszenie Uczestników
dla absolwentów wszystkich kierunków
inżyniera bądź magistra.
Wolontariatu Europejskiego
z udostępnieniem bruszury
- nie ma limitu wieku kandydata, ale złożenie
informacyjnej w lipcu
wniosku powinno nastąpić najpóźniej 6 lat po
uzyskaniu dyplomu.

DAAD

DAAD STYPENDIA NA PODRÓŻE
GRUPOWE DO NIEMIEC DLA
POLSKICH GRUP STUDENCKICH

Fundacja Charlesa Stewarta Dotacje Fundacji Charlesa Stewarta
Motta
Motta

Towarzystwo Szkół
Zjednoczonego Świata im.
prof. Pawła Czartoryskiego

SZKOŁY ZJEDNOCZONEGO
ŚWIATA

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

01-11-2015 r.

O stypendium mogą się ubiegać 10-15 osobowe
Stypendia mają na celu dofinansowanie podróży do Niemiec dla polskich grup
grupy studentów wszystkich kierunków od drugiego studenckich pod opieką nauczyciela akademickiego. Podczas podróży studenci
roku studiów oraz jeden nauczyciel akademicki.
mają okazję do nawiązaniu kontaktów, zdobycia informacji o Niemczech oraz
zwiedzania.

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
Amerykańska Fundacja Charlesa Stewarta Motta przyznaje dotacje na projekty
się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego,
promujące budowę społeczeństwa obywatelskiego i ochronę środowiska.
zwalczaniem biedy lub ochroną środowiska.

15-01-2016 r.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
• uczeń/uczennica I klasy liceum
ogolnokształcącego
• średnia ocen minimum 4,5
Stypendia dla uczniów pierwszych klas liceum ogólnokształcącego na dwa ostatnie
lata nauki, zakończone międzynarodową maturą IB w szkołach w Wielkiej Brytanii,
• wynik testu gimnazjalnego minimum 80%
Austrii, Bośni i Hercegowinie, Włoszech, Hong Kongu, Norwegii i Kostaryce.
• dobra znajomość języka angielskiego
• udokumentowane szerokie zainteresowania i
osiągnięcia
• doświadczenie w pracy charytatywnej, społecznej

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

- koszty podróży z/do Berlina.
50 euro na dzień podróży dla
http://www.eurodesk.pl/naszakażdego uczestnika
baza/grant/PL0010000022

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

Stypendia pokrywają 50%100% kosztow nauki,
zakwaterowania oraz
http://www.eurodesk.pl/naszawyżywienia w Szkołach
baza/grant/PL0010000025
Zjednoczonego Świata
(United World Colleges UWC)

Forum Akademickie

AIESEC Polska

MINISTER SPRAW
ZAGRANICZNYCH

OSCE Parliamentary
Assembly

Konkurs Skomplikowane i proste.
Młodzi uczeni o swoich badaniach

AIESEC Międzynarodowy Program
Wymiany Praktyk

Konkurs na najlepszą pracę
magisterską

Stypendium Naukowo-Badawcze w
Sekretariacie Międzynarodowym
Zgromadzenia Parlamentarnego
OBWE

10-09-2015

nabór ciągły

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

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

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_programs/
id/PL0010000448

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

Prace powinny dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych i mieścić się
w zakresie niżej wymienionej problematyki:
Prace konkursowe należy zgłaszać wyłącznie w

priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych
wersji elektronicznej przez uczelnię (tzn. praca
dziedzinach lub regionach geograficznych;
winna być wysłana z adresu instytucjonalnego

stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub
uczelni), w której praca została obroniona na adres regionem;
konkurs.ministra@msz.gov.pl, dołączając:

członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
a) opinię recenzenta;

polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa
do 31 grudnia każdego roku
b) opinię promotora;
międzynarodowego;
c) życiorys autora pracy zawierający dane

polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i
kontaktowe tj.: numer telefonu, adres mailowy i
regionalnych;
adres do korespondencji.

polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki;
Serdecznie zapraszamy absolwentów oraz uczelnie 

prawa człowieka;
do zgłaszania najlepszych prac magisterskich.

współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych
stosunków ekonomicznych.

http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo
/konkurs_na_najlepsza_prace_magis
terska/

studenci studiów magisterskich i doktoranckich w
wieku 21-26 lat z uniwersytetów w krajach OBWE,
- dobrze rozwinięte umiejętności badawcze i w
zakresie pisania tekstów oraz gruntowne
przygotowanie akademickie,
- zainteresowania w zakresie polityki w regionie
działalności OBWE, szczególnie w byłych krajach
- nabór luty/marzec - termin Związku Radzieckiego będą dodatkowym atutem,
składania podań do 1
- wymagana jest biegła znajomość języka
angielskiego w mowie i piśmie, jako że angielski
października
jest językiem roboczym, oraz wskazana jest
znajomość jednego z oficjalnych języków OBWE
(francuskiego, niemieckiego, włoskiego, rosyjskiego
lub hiszpańskiego),
- umiejętność obsługi komputera jest konieczna do
celów edycji tekstów i prowadzenia badań.

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

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.

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

Fundacja im. Rochusa i
Beatrice Mummerta

01-11-2015
Stypendium na studia

także:praktyki w niemieckich przedsiębiorstwach i koncernach
akademickie wsparcie ze strony tutorów oraz przydzielony indywidualnie każdemu
posiadają bardzo dobrą znajomość języka
stypendyście mentor, będący zasłużoną osobistością ze świata nauki, gospodarki
niemieckiego poświadczoną przed rozpoczęciem
lub polityki
stypendium posiadający odpowiednim certyfikatem
szkolenia z zakresu "soft skills"
lub świadectwem znajomości języka
spotkania ze znanymi i cenionymi świata polityki, gospodarki, kultury i nauki
udokumentowany potencjał kierowniczy (np.
wspólne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych
uczestnictwo w organizacjach szkolnych,
wizyty w znanych firmach
samorządach studenckich, organizacja konferencji
etc.)
wrażają chęć powrotu do Polski po zakończeniu
studiów w Niemczech
mają nie więcej niż 24 lata i są w stanie wolnym

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

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

Konkurs podzielony jest na trzy kategorie:

Europejska Fundacja Kultury

Fundacja im. Stefana
Batorego

Fundacja Bogliasco

THE ONE MINUTES JR - KONKURS
31-08-2015 r.
NA JEDNOMINUTOWY FILM WIDEO

OBYWATELE DLA DEMOKRACJI

PROGRAM STYPENDIALNY
BOGLIASCO

„Minuta wolności” – kategoria otwarta: wybierz temat, który Cię interesuje i
opowiedz o nim swoim krótkim filmem;
Kategoria „Razem czy osobno” (inside-out); czasami towarzyszy nam uczucie
młodzi ludzie w wieku 12–21 lat opowiadają o sobie
przynależności, a czasami – opuszczenia. Może to wynikać z wyborów, których
za pomocą sześćdziesięciosekundowych filmów
dokonujemy, może być też efektem czegoś, co dzieje się wbrew naszej woli (różnica
wideo.
pomiędzy byciem częścią grupy a wykluczeniem może być bardzo cienka). Za
pomocą 60-sekundowego filmu wyraź swoją opinię i/lub pokaż własne
doświadczenia związane z tym tematem;
„Autoportret” – kategoria osobista, w ramach której można nadsyłać filmy
opowiadające o samym sobie.

1-12-2015 r.

polskie organizacje pozarządowe, samodzielnie
lub w partnerstwie z innymi podmiotami: z Polski, z
14 innych krajów, w których działają Fundusze
EOG, z Państw Darczyńców (Islandii,
Liechtensteinu i Norwegii), państw spoza
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000278
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
graniczących z Polską (Białoruś, Ukraina, Rosja)
lub w partnerstwie z organizacjami
międzyrządowymi.

15-01-2016 r.

Osoby ubiegające się o stypendium:
– powinny wykazać się osiągnięciami w swojej
dziedzinie, odpowiednimi do wieku i doświadczenia,
– powinny nadesłać opis projektu, nad którym
zamierzają pracować podczas pobytu w centrum.

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

http://www.eurodesk.pl/naszabaza/grant/PL0010000534

http://www.eurodesk.pl/naszabaza/grant/PL0010000278

http://www.eurodesk.pl/naszabaza/grant/PL0010000492
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Dotacje mogą zostać przyznane na projekty w dwóch obszarach tematycznych:
Fundacja Kronenberga przy DOTACJE FUNDACJI
Citi Handlowy
KRONENBERGA

Fundacja Inkubator
Technologiczny

YOUTH BUSINESS POLAND

TŁUMACZENIA LITERACKIE

SIECI WSPÓŁPRACY

Fundacja nie określa
1) edukacja: innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i
http://www.eurodesk.pl/naszamaksymalnej ani minimalnej
tradycje, twórczość artystyczna dzieci i młodzieży,
baza/grant/PL0010000207
kwoty przyznawanych dotacji.
2) rozwój lokalny: priorytety opieki zdrowotnej, polityka społeczna, nauka
przedsiębiorczości.

02-10-2015 r.

fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury,
biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego
działające na rzecz dobra publicznego

Stały nabór

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
Osoby w wieku 18–35 lat, które chcą założyć firmę,
działalności gospodarczej,
lub już ją prowadzą, ale nie dłużej niż 3 lata.
– stworzenie co najmniej 60 nowych miejsc pracy,
– promocja idei wolontariatu biznesowego,
– rozwój mentoringu w Polsce.

Kategoria 2: Luty 2017
(ogłoszenie naboru w
listopadzie 2016 – tylko
jeden nabór)

październik 2016
(ogłoszenie naboru w lipcu
2016)

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

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

http://www.eurodesk.pl/naszabaza/grant/PL0010000191

•Kategoria 1 – projekty
dwuletnie:
Dofinansowywanie na projekty tłumaczeń z jednego języka europejskiego na inny - tłumaczenie pakietu od 3 do
10 pozycji
język europejski oraz promocję książek i ich autorów. Kwalifikowane są języki
urzędowe krajów uczestniczących w Programie oraz łacina i starożytna greka. Musi - dofinansowanie do 100 tys.
euro (do 50% budżetu)
to być pierwsze tłumaczenie na dany język docelowy. Autorzy dzieł muszą być
http://kreatywnaobywatelami krajów uczestniczących w Programie. Za tłumaczenie dzieł laureatów •Kategoria 2 – umowy
ramowe o partnerstwie:
europa.eu/kultura/?page_id=183
Europejskiej Nagrody Literackiej przysługują dodatkowe punkty w trakcie oceny
wniosków. Kwalifikowana jest tylko beletrystyka (fikcja literacka) niezależnie od
- tłumaczenie pakietów od 5
do 10 pozycji rocznie
gatunku.
- dofinansowanie do 100 tys.
euro rocznie (do 50%
budżetu)

projekty realizowane wspólnie przez członków sieci w celu nabywania
umiejętności, kompetencji i wiedzy eksperckiej oraz wymiany doświadczeń oraz
testowania innowacji
dofinansowanie do 250 tys.
umożliwianie podmiotom działających w sektorze kultury i kreatywnym działań
euro (max 80%
ponadnarodowych i współpracy międzynarodowej
kwalifikującego się budżetu)
zacieśnianie współpracy między już istniejącymi sieciami w celu wzmacniania ich
struktury organizacyjnej i finansowej i żeby uniknąć wykonywania tych samych
działań

http://kreatywnaeuropa.eu/kultura/?page_id=179

Kategoria 1 – granty na mniejszą skalę:
- projekty realizowane przez lidera i minimum 2 partnerów z różnych krajów
biorących udział w Programie
Kreatywna Europa
Kultura

PROJEKTY WSPÓŁPRACY
EUROPEJSKIEJ

październik 2015

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

- dofinansowanie do 200 tys. euro (max 60% kwalifikującego się budżetu)
Kategoria 2 – granty na większą skalę:

http://kreatywnaeuropa.eu/kultura/?page_id=176

- projekty realizowane przez lidera i minimum 5 partnerów z różnych krajów
biorących udział w Programie
- dofinansowanie do 2 mln. euro (max 50% kwalifikującego się budżetu)

platformy składające się z jednostki koordynującej +
minimum 10 członków z przynajmniej 10 różnych
krajów, posiadających osobowość prawną od
przynajmniej 2 lat.

Platformy europejskie

październik 2016

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

październik 2015
(ogłoszenie naboru w lipcu
2015)

Intestinal Microbiomics

28 kwietnia
1 września 2015

I. Finansowanie badań stosowanych,
BLUE GAS

IX
2015

projekty służące rozwojowi nowych talentów, wspieraniu mobilności twórców oraz
zwiększaniu rozpoznawalności i obecności na scenie artystów prezentujących
europejski repertuar w szczególności nowych talentów,
Jednostka koordynująca jest organem
rozpowszechnianie dzieł i repertuarów o europejskim charakterze i ich
reprezentującym platformę i jej członków określa
międzynarodowy obieg (tournée, imprezy, festiwale)
zestaw kryteriów, które muszą spełnić członkowie,
tworzenie strategii komunikacji i promocji członków platformy w tym np.
odpowiada za wybór i monitorowanie członków,
europejskiego znaku jakości
przydziela dotacje członkom. Członkowie platformy:
rozwój publiczności poprzez szerokie wykorzystanie innowacyjnych metod i
np. spółki, stowarzyszenia, organizacje, których
technologii informacyjno-komunikacyjnych
celem jest prezentowanie europejskich artystów i
ich prac (wśród prezentowanych artystów 30% lub
więcej muszą stanowić nowi artyści).

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

Adresatami Programu są konsorcja naukowe z
udziałem przedsiębiorcy,

http://kreatywnaeuropa.eu/kultura/?page_id=181

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

http://kreatywnaeuropa.eu/kultura/?page_id=176

Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:
The short-term and long-term functional effects of diet, dietary patterns and dietary
constituents on human intestinal microbiota.
The functional impact of diet-related variations in the intestinal microbiota on human
health and/or the development of non-communicable chronic diseases.

http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/201
5-03-23-konkurs-jpi-hdhl

Główny cel programu: rozwój technologii w obszarze związanym z wydobyciem
gazu łupkowego w Polsce i ich wdrożenie w działalności gospodarczej operujących
w Polsce przedsiębiorstw.
Cel szczegółowy programu: pobudzenie inwestowania przez przedsiębiorców
biorących udział w programie w działalność badawczo-rozwojową.

X, XI
2015

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

POWER
Dział. 3.1 Studiujesz? Praktykuj!

IX, X
2015

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

ERA-Net SOLAR

http://www.ncbir.pl/programymiedzynarodowe/erahttp://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/erahttp://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/eranet/solar/aktualnosci/art,306 net/solar/aktualnosci/art,3067,informacja-onet/solar/aktualnosci/art,3067,informacja-o-konkursie-w-projekcie-era-net-solar.html
7,informacja-o-konkursie-w- konkursie-w-projekcie-era-net-solar.html
projekcie-era-net-solar.html

EUREKA

http://www.ncbir.pl/programynabór 2/2015 – do 15
miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,3212,nabo http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,3212,naborypaździernika 2015 (do godz. ry-wnioskow-w-ramach-inicjatywy-eureka-w-2015- wnioskow-w-ramach-inicjatywy-eureka-w-2015-roku.html
16.00)
roku.html

IV. PROGRAMY OPERACYJNE
PO IR
INNOMED

Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju

ERA-NET Transport Flagship 2015
Call

NOWE SYSTEMY UZBROJENIA I
OBRONY W ZAKRESIE ENERGII
SKIEROWANEJ 2/PS/2015

„PROFILAKTYKA I LECZENIE
CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” –
STRATEGMED.

konkursu na projekty badawcze w
ramach Inicjatywy CORNET

1 kwietnia
2 października 2015 r.

http://www.ncbir.pl/harmonogramkonkursow/

http://www.ncbir.pl/programymiedzynarodowe/eranet/solar/aktualnosci/art,3067,i
nformacja-o-konkursie-wprojekcie-era-net-solar.html

http://www.ncbir.pl/programymiedzynarodowe/eureka/aktualnosci/
art,3212,nabory-wnioskow-w-ramachinicjatywy-eureka-w-2015-roku.html

http://www.ncbir.pl/programymiedzynarodowe/era-net/entiii/aktualnosci/art,3249,era-nettransport-iii-otwarcie-naboruwnioskow-w-2-konkursie.html

Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu
logistyki i łańcuchów dostaw.

http://www.ncbir.pl/programy-iprojekty---obronnoscbezpieczenstwo/aktualnosci/art,3423,
informacja-dotyczaca-konkursu2ps2015.html

25.06.2015 r. do
15.09.2015

nabór od 15 września b.r.

do 30 września 2015 r.

http://www.ncbir.pl/programymiedzynarodowe/eranet/solar/aktualnosci/art,3067,informa
cja-o-konkursie-w-projekcie-era-netsolar.html

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności
polskiej gospodarki (w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria
biomedyczna). Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie
Budżet Centrum
nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz
przeznaczony na
rehabilitacyjnych.
dofinansowanie projektów
wyłonionych w trzecim
Efekty realizacji Programu przyczynią się do znaczącego wzrostu pozycji
konkursie Programu wynosi
międzynarodowej Polski w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,
115 mln PLN.
wykreowania dynamicznych, młodych zespołów badawczych, w międzynarodowym
składzie oraz transferu know-how i nowych technologii z polskich instytucji
naukowych (publicznych organizacji badawczych) do gospodarki.

NCBR zaplanowało budżet w
wysokości 1 000 000 euro na
dofinansowanie udziału
polskich podmiotów w
projektach wyłonionych w
konkursie.

http://www.ncbir.pl/programystrategiczne/profilaktyka-i-leczeniechorob-cywilizacyjnych--strategmed/strategmed-iii-konkurs/

http://www.ncbir.pl/programymiedzynarodowe/wspolpracasieciowa/inicjatywacornet/aktualnosci/art,3421,20konkurs-w-ramach-inicjatywycornet.html

OPUS

PRELUDIUM

15 września -15 grudnia
2015

15 września - 15 grudnia
2015

http://www.ncn.gov.pl/finansowanienauki/konkursy/typy

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

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

http://www.ncn.gov.pl/finansowanienauki/konkursy/harmonogram

Wysokość finansowania nie
może przekraczać: 50 tys. zł
dla projektów, których okres
Obejmuje badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne realizacji wynosi 12 miesięcy;
lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o 100 tys. zł dla projektów,
http://www.ncn.gov.pl/finansowaniepodstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie
których okres realizacji wynosi
nauki/konkursy/harmonogram
praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.
24 miesiące;
więcej: http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
150 tys. zł dla projektów,
których okres realizacji wynosi
36 miesięcy.

Narodowe Centrum Nauki

SONATA

SONATA BIS

15 września - 15 grudnia
2015

15 czerwca - 15 września
2015

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

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

osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł
naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora
w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
wnioskiem. Do okresu tego nie wlicza się urlopu
macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na
zasadach określonych w kodeksie pracy.

http://www.ncn.gov.pl/finansowanienauki/konkursy/harmonogram

Wysokość finansowania nie
http://www.ncn.gov.pl/finansowaniemoże przekraczać 2 mln zł na
nauki/konkursy/harmonogram
cały okres 60 miesięcy.

HARMONIA

15 czerwca do 15 września
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie2015
nauki/konkursy/typy

W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane:
-w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub
partnerami z zagranicznych instytucji naukowych;
-w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy
Wysokość finansowania nie
http://www.ncn.gov.pl/finansowaniedwustronnej;
może przekraczać 2 mln zł na
-w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy
nauki/konkursy/harmonogram
cały okres realizacji projektu.
wielostronnej;
-przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych
urządzeń badawczych.

MAESTRO

15 czerwca do 15 września
2015

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

http://www.ncn.gov.pl/finansowanienauki/konkursy/typy

Seed Money

Wnioski należy składać do Sekretariatu Seed Money.Warunkiem ubiegania się o
dofinansowanie jest uzyskanie listu poparcia od właściwego tzw. Koordynatora
Obszaru Tematycznego (ang. Policy Area Coordinator) lub Koordynatora Działania
Horyzontalnego (ang. Horizontal Action Coordinator). Koordynatorzy odpowiadają
za poszczególne dziedziny objęte unijną Strategią. Lista instytucji pełniących tę rolę
m.in. w Polsce jest dostępna pod adresem: http://www.balticsea-regionCo do zasady, budżet
strategy.eu/contacts (plik pod nazwą EUSBSR Policy Area Focal Points [zakładka projektu wynosi od 30 do 50
PL]). Wnioski do Koordynatorów można składać do 30 września 2015 roku.
tysięcy euro.

Do 30 października 2015

Projekty przygotowawcze służą opracowaniu większych przedsięwzięć (projektów),
które można następnie składać do innych programów, przykładowo do programu
Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

https://europasrodkowa.gov.pl/item/3
89-seed-money-nabor-wnioskow

m.st. Warszawa

Otwarte konkursy ofert na realizację
zadań publicznych

Harmonogram konkursów BFEiRG

http://ngo.um.warszawa.pl/ot
wartekonkursy/wykaz?tid=136&tid
_1=All&field_data_waznosci
_value[value][year]

http://europa.um.warszawa.
pl/projekty_partnerskie

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

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

www.ngo.um.warszawa.pl/otwartekonkursy-ofert-na-realizacje-zadanpublicznych

