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Planowany termin 

ogłoszenia naboru Nazwa Działania Typy projektów Podmioty uprawnione do składania wniosków

Planowana alokacja na 

Konkurs w PLN

Instytucja 

ogłaszająca Konkurs

Informacje 

dodatkowe

Uwagi

Nabór od 

30.11.2016 do 

31.01.2017

4.1 Innowacje społeczne

Na przetestowanie koncepcji popytowego instrumentu pomocy zwrotnej przeznaczonej wyłącznie na studia 

podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne 

podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 2 lata. Konkurs jest ukierunkowany na 

stworzenie innowacyjnych rozwiązań prowadzących do wsparcia finansowania kształcenia osób dorosłych.

1) W niniejszym konkursie nie ma ograniczeń co do rodzaju 

podmiotów, które mogą wnioskować o dofinansowanie.

2) Wnioskodawca (lub partner o ile dotyczy) udzielający pomocy 

zwrotnej w ramach projektu, na dzień złożenia wniosku, musi 

mieć jednak potencjał instytucjonalny do realizacji zadań, tj. w 

ciągu ostatnich 5 lat realizować programy, w ramach których 

przyznawał osobom fizycznym lub podmiotom pożyczki lub inne 

formy pomocy finansowej podlegającej zwrotowi lub pomoc 

bezzwrotną w wysokości równej co najmniej wartości projektu. 

30 000 000 zł
Ministerstwo 

Rozwoju
-

SZOOP POWER 

str. 166

Nabór od 

14.12.2016 do 

20.01.2017

Działanie 5.1 Programy 

profilatyczne

Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent badawczy, 

edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej 

opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem.

1. uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 

lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

2. medyczny instytut badawczy działający w oparciu o ustawę z 

dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,

3. szpital kliniczny lub podmiot leczniczy posiadający umowę z 

OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: 

onkologiczne leczenie skojarzeniowe (tzn. udziela świadczeń 

łącznie w zakresie chemioterapii, chirurgii onkologicznej oraz 

radioterapii).

15 000 000 zł

Ministerstwo 

Zdrowia 

http://www.zdrowie.

gov.pl

-
SZOOP POWER 

str. 182

Nabór od 

27.12.2016 do 

11.01.2017

Działanie 2.8 Rozwój usług 

społecznych świadczonych w 

środowisku lokalnym

Celem konkursu jest profesjonalizacja opieki nad osobami starszymi o różnym stopniu niesamodzielności poprzez 

opracowanie w ramach projektu standardów kształcenia w zakresie usług asystenckich i opiekuńczych, w tym 

teleopieki.

*administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz 

nadzorowane,

*jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne,

*stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,

*organizacje pozarządowe,

*podmioty ekonomii społecznej,

*federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów 

ekonomii społecznej,

*samorząd gospodarczy i zawodowy,

*partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,

*uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie 

wyższym,

*jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, przedsiębiorcy.

28 400 000 zł

Departament 

Wdrażania 

Europejskiego 

Funduszu 

Społecznego w 

MRPiPS 

https://efs.mrpips.go

v.pl 

-
SZOOP POWER 

str. 79

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1960/SZOOP_PO_WER_14_20.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1960/SZOOP_PO_WER_14_20.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1960/SZOOP_PO_WER_14_20.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1960/SZOOP_PO_WER_14_20.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1960/SZOOP_PO_WER_14_20.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1960/SZOOP_PO_WER_14_20.pdf


Planowany termin 

ogłoszenia naboru
Nazwa Działania Typy projektów Podmioty uprawnione do składania wniosków

Planowana alokacja na 

Konkurs w PLN

Instytucja 

ogłaszająca Konkurs
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Uwagi

Nabór od 

30.11.2016 r. do 

08.12.2016 r.

Poddziałanie VII.4.2 Edukacja 

przedszkolna

W ramach Konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

a. budowa, przebudowa, adaptacja, obiektów na potrzeby działalności 

edukacyjnej wraz z wyposażeniem, doposażeniem w niezbędny sprzęt, 

pomoce dydaktyczne itp.

Jako element uzupełniający interwencję zmierzającą do osiągnięcia celu 

szczegółowego możliwe będą działania, mające wpływ na sprawność 

fizyczną uczniów, dotyczące adaptacji istniejących pomieszczeń na bazę 

sportową, w tym zakupu wyposażenia, w placówkach edukacyjnych. 

Realizacja inwestycji możliwa będzie jedynie w przypadku zdiagnozowania 

istotnych potrzeb (gdy służyć będzie wypełnieniu luk w zakresie niezbędnej 

infrastruktury w placówkach edukacyjnych). Budowa nowych obiektów lub 

przebudowa istniejących, związanych bezpośrednio z prowadzeniem 

działalności edukacyjnej, jest dopuszczalna jedynie w wyjątkowych 

sytuacjach, gdy nie będzie możliwości adaptacji istniejących budynków i gdy 

przedstawiono uzasadnienie wskazujące, że zaproponowane inwestycje 

stanowią element strategicznego podejścia do edukacji przedszkolnej i 

szkolnej na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.

Wsparcie inwestycji współfinansowanych z EFRR w ramach poddziałania 

będzie możliwe wyłącznie w powiązaniu z interwencją EFS jako element 

uzupełniający przedsięwzięcia EFS, wspierający osiągnięcie celów osi 

priorytetowej XI.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

a)    osoby prawne i fizyczne będące organami 

prowadzącymi placówki wychowania przedszkolnego,

b)    osoby prawne i fizyczne będące organami 

prowadzącymi szkoły i placówki.

5 761 000  EUR (24 809 

746,50 PLN)

Instytucja 

Zarządzająca RPO WŁ 

2014-2020 

www.rpo.lodzkie.pl

W ramach Konkursu 

podatek od towarów 

i usług (VAT) uznaje 

się za 

niekwalifikowalny. 

Wkład własny 

wymagany na 

poziomie 15%.

SZOOP RPOWŁ 

str. 152

Nabór od 9.12.2016 

r. do 15.12.2016 r.

Poddziałanie XI.2.1 Kształcenie 

osób dorosłych

Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy 

są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem 

umiejętności oraz kompetencji cyfrowych i językowych

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

6 822 126,25 PLN

Instytucja 

Zarządzająca RPO WŁ 

2014-2020 

www.rpo.lodzkie.pl

Minimalny poziom 

wkładu własnego 

wynosi 11%.

SZOOP RPOWŁ 

str. 225

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/18955/SZOOP-RPO-WL-2014-2020-110416.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/18955/SZOOP-RPO-WL-2014-2020-110416.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/18955/SZOOP-RPO-WL-2014-2020-110416.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/18955/SZOOP-RPO-WL-2014-2020-110416.pdf


Planowany termin 

ogłoszenia naboru
Nazwa Działania Typy projektów Podmioty uprawnione do składania wniosków

Planowana alokacja na 

Konkurs w PLN
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ogłaszająca Konkurs
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dodatkowe
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Nabór od 

13.12.2016 r. do 

02.01.2017 r.

Poddziałanie X.3.2 Programy 

profilaktyczne dotyczące chorób 

będących istotnym problemem 

regionu

Przedmiotem konkursu są projekty mające na celu realizację badań 

profilaktycznych służących wczesnemu wykrywaniu przewlekłej choroby 

nerek. Projekty muszą obejmować całą ścieżkę wsparcia opisaną w RPZ 

(Załącznik nr 12):

*konsultacje z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej; w zależności od 

wyników badań diagnostycznych pacjent będzie miał od 2 do maksymalnie 5 

konsultacji lekarskich;

*badania diagnostyczne krwi (pomiar stężenia kreatyniny w surowicy krwi z 

oszacowaniem eGFR wg wzoru MDRD) oraz moczu (ogólne badanie moczu z 

oceną białkomoczu oraz osadu moczu, a u osób z wykrytym białkomoczem 

ocena albuminurii (oznaczenie stężenia albuminy i kreatyniny w próbce 

moczu - wskaźnik ACR);

*usg układu moczowego (wg wskazań);

*dodatkowe badania diagnostyczne krwi, tj. morfologia, elektrolity (Na, K), 

CRP, cholesterol, triglicerydy, glukoza, a u osób z cukrzycą wartość 

hemoglobiny glikowanej (wg wskazań);

*konsultacja nefrologiczna – w przypadku nieprawidłowych wyników badań 

pacjent zostanie skierowany na konsultację do lekarza nefrologa.

*warsztaty edukacyjne – osoby z wykrytą PChN, otrzymają zaproszenie do 

udziału w warsztatach edukacyjnych od lekarza nefrologa. Warsztaty 

obejmują cykl 3 dwugodzinnych spotkań grupowych. Ponadto dodatkowo 

przewidziano 3 indywidualne konsultacje z dietetykiem.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie 

podmioty, które spełniają kryteria określone w 

Regulaminie konkursu, w szczególności:

*jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,

podmioty wykonujące działalność leczniczą wskazane w 

ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej,

*instytucje naukowe,

*jednostki badawczo-rozwojowe,

*organizacje pozarządowe,

*podmioty ekonomii społecznej, legitymujące się 

doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących 

zakres projektu,

z wyłączeniem:

osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych).

2 646 405,00 PLN

Instytucja 

Zarządzająca RPO WŁ 

2014-2020 

www.rpo.lodzkie.pl

Minimalny poziom 

wkładu własnego 

wynosi 9%.

SZOOP RPOWŁ 

str. 215

Nabór od 

27.12.2016 r. do 

28.02.2017 r. 

Działanie 1.1 Rozwój 

infrastruktury badań i innowacji

Przedmiotem konkursu są inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz 

wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu 

infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo 

zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej.

*jednostki naukowe

*szkoły wyższe

*konsorcja naukowe z rolą wiodącą jednostki naukowej

50 913 930,00 EUR (ok. 

220 492 956,65 PLN)

Instytucja 

Zarządzająca RPO WŁ 

2014-2020 

www.rpo.lodzkie.pl

-
SZOOP RPOWŁ 

str. 8

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/18955/SZOOP-RPO-WL-2014-2020-110416.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/18955/SZOOP-RPO-WL-2014-2020-110416.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/18955/SZOOP-RPO-WL-2014-2020-110416.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/18955/SZOOP-RPO-WL-2014-2020-110416.pdf


Planowany termin 

ogłoszenia naboru
Nazwa Działania Typy projektów Podmioty uprawnione do składania wniosków

Planowana alokacja na 
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ogłaszająca Konkurs
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dodatkowe
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Nabór od 

30.12.2016 r. do 

dnia 27.01.2017 r.

Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i 

rozwój potencjału społeczno-

gospodarczego

*prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane (co do zasady z 

wyłączeniem budowy nowych budynków w określonym miejscu) 

prowadzące do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji, wraz z 

możliwością zakupu sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji celu 

projektu,

zagospodarowanie przestrzeni publicznej funkcjonalnie powiązanej z 

obiektami poddawanymi rewitalizacji, w tym tworzenie lub modernizacja 

miejsc rekreacji i terenów zielonych (obejmująca również obiekty małej 

architektury),

przebudowa, prace konserwatorsko-restauratorskie, remont części 

wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

−    Jednostki samorządu terytorialnego, związki i 

stowarzyszenia jst,

−    Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość 

prawną,

−    Jednostki sektora finansów publicznych posiadające 

osobowość prawną 

−    Organy administracji rządowej oraz ich jednostki 

podległe,

−    Organizacje pozarządowe,

−    Kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych,

−    Instytucje kultury,

−    Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,

−    LGD,

−    Szkoły wyższe,

−    Jednostki naukowe,

−    Przedsiębiorcy

37 885 000 EUR (ok. 

164 068 569,50 PLN)

Instytucja 

Zarządzająca RPO WŁ 

2014-2020 

www.rpo.lodzkie.pl

Minimalny udział 

wkładu własnego 

Wnioskodawcy 

wynosi 8% wydatków 

kwalifikowanych

SZOOP RPOWŁ 

str. 124

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/18955/SZOOP-RPO-WL-2014-2020-110416.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/18955/SZOOP-RPO-WL-2014-2020-110416.pdf


Planowany termin 

ogłoszenia naboru
Nazwa Działania Typy projektów Podmioty uprawnione do składania wniosków

Planowana alokacja na 

Konkurs w PLN

Instytucja 

ogłaszająca Konkurs

Informacje 

dodatkowe

Uwagi

Nabór od 

16.09.2016 do 

30.12.2016

PL07VI Nabór w Funduszu 

Współpracy Dwustronnej (PL07)

Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, 

wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i 

najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw - 

Darczyńców (Norwegia, Islandia,

Lichtenstein) oraz organizacjami międzynarodowymi.

Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu programu 

PL07, którym jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczanie społecznych 

nierówności w zdrowiu.

• 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.

230 000 EUR, tj. 

1004180 PLN

Ministerstwo 

Zdrowia 

http://zdrowie.gov.pl 

Wymagany wkład 

własny Beneficjenta

http://zdrowie.go

v.pl/uploads/zam

owienia/assets/O

g%C5%82oszenie

_fwd_vi_nab%C3

%B3r_2.pdf

Nabór od 

16.09.2016 do 

30.12.2016

PL13V nabór w Funduszu 

Współpracy Dwustronnej (PL13)

Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, 

wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i 

najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Norwegii. 

Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu programu 

PL13, którym jest przyczynienie się do poprawy stanu zdrowia 

społeczeństwa polskiego poprzez

ograniczanie nierówności w zdrowiu wywołanych czynnikami społecznymi.

Wnioski mogą być składane przez:

* jednostki samorządu terytorialnego (powiaty) w Polsce,

* Beneficjenta projektu predefiniowanego oraz jego 

partnerów z Polski,

* pozostałe stosowne podmioty działające w obszarze 

zdrowia publicznego.

Wyłącznie polskie podmioty mogą aplikować o środki w 

ramach Programu.

 46 500 EUR tj. 203 019 

PLN

Ministerstwo 

Zdrowia 

http://zdrowie.gov.pl 

-

http://zdrowie.go

v.pl/uploads/zam

owienia/assets/O

g%C5%82oszenie

_fwd_pl13_v.pdf

NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/18955/SZOOP-RPO-WL-2014-2020-110416.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/18955/SZOOP-RPO-WL-2014-2020-110416.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/18955/SZOOP-RPO-WL-2014-2020-110416.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/18955/SZOOP-RPO-WL-2014-2020-110416.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/18955/SZOOP-RPO-WL-2014-2020-110416.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/18955/SZOOP-RPO-WL-2014-2020-110416.pdf


Lp KONKURS Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru Data rozstrzygnięcia Informacje dodatkowe

1 OPUS 15 września 2016 15 grudnia 2016 15 czerwca 2017
Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-

badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

2 PRELUDIUM 15 września 2016 15 grudnia 2016 15 czerwca 2017
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające 

stopnia naukowego doktora.

3 SONATA 15 września 2016 15 grudnia 2016 15 czerwca 2017
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające 

stopień naukowy doktora.

4 POLONEZ 15 września 2016 15 grudnia 2016 15 czerwca 2017 Konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

5 BEETHOVEN 15 września 2016 15 grudnia 2016 15 października 2017 Konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze.

6 SONATINA 15 grudnia 2016 15 marca 2017 15 września 2017

Konkurs skierowany będzie do naukowców, którzy stopień doktora uzyskali do 3 lat temu. W ramach 

budżetu konkursu możliwe będzie kosztów etatów badawczych oraz krótkoterminowych (od 3 do 6 

miesięcy) staży zagranicznych.

7 ETIUDA 15 grudnia 2016 15 marca 2017 15 września 2017 Konkurs na stypendia doktorskie.

8 UWERTURA 15 grudnia 2016 15 marca 2017 15 września 2017 Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Aktualne informacje o konkursach:


