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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 

06.03.2017 do 

21.04.2017

Działanie 3.1 Kompetencje w 

szkolnictwie wyższym

Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące realizacji wysokiej jakości 

programów stażowych dla studentów.

Wnioskodawcą projektu może być szkoła wyższa publiczna bądź 

niepubliczna, kształcąca co najmniej 100 studentów na studiach 

stacjonarnych. Z możliwości aplikowania wyłączone są uczelnie 

o statusie państwowej wyższej szkoły zawodowej oraz 

niepubliczne wyższe szkoły zawodowe objęte projektem 

pozakonkursowym „Program praktyk zawodowych w 

Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.

150 000 000,00 PLN

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju 

http://www.ncbr.gov

.pl/ 

Wymagany wkład 

własny na poziomie 

3%

SZOOP POWER 

str. 147

Nabór od 

24.04.2017 do 

24.05.2017

Działanie 3.1 Kompetencje w 

szkolnictwie wyższym

Projekty w przedmiotowym konkursie muszą obejmować zadania związane z bezpośrednim wparciem studentów w 

rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, poprzez poszerzenie zakresu i jakości usług świadczonych przez 

biuro karier lub inną jednostkę świadczącą analogiczne usługi na rzecz studentów w szczególności w zakresie 

indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej i kształcenia 

przedsiębiorczości, czyli zgodne z zakresem określonym w definicji akademickiego biura karier zawartej w ustawie z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź 

niepubliczna, która nie otrzymała dofinansowania w wyniku 

rozstrzygnięcia przez IP konkursu nr 3/ABK/POWER/3.1/2015 i 

która posiada w swojej strukturze biuro karier lub inną 

jednostkę świadczącą analogiczne usługi na rzecz studentów.

Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa, 

która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego 

do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani 

wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 

nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do 

prowadzenia studiów.

Jedna uczelnia może wystąpić w ramach konkursu – jako 

wnioskodawca albo partner – nie więcej niż jeden raz we 

wniosku o dofinansowanie

43 000 000,00 PLN

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju 

http://www.ncbr.gov

.pl/ 

Wymagany wkład 

własny na poziomie 

3%

SZOOP POWER 

str. 147

Nabór od 

04.05.2017 do 

12.05.2017

Działanie 4.3 Współpraca 

ponadnarodowa

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we 

współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach czterech tematów: Wypracowanie rozwiązań na rzecz 

zarządzania  zintegrowanym pakietem usług na rzecz społeczności lokalnej, w szczególności osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wypracowanie rozwiązań zawierających usługi aktywizacji społecznej i 

usługi aktywizacji zawodowej, świadczone przez niepubliczne instytucje rynku pracy na rzecz osób długotrwale 

pozostających bez zatrudnienia i niezarejestrowanych w ewidencji urzędu pracy. Wypracowanie rozwiązań na rzecz 

wsparcia dla osób łączących opiekę nad dziećmi i osobami zależnymi z życiem zawodowym (tzw. pokolenie sandwich 

generation).Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w zawodach, w których wiek ma wpływ na 

efektywność pracownika w miejscu pracy, w ramach zatrudnienia u aktualnego pracodawcy.

Wnioskodawcą projektu mogą być:

- uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;

- przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie 

przedsiębiorstwa;

- organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;

- podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;

- partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. 

związki zawodowe, organizacje pracodawców;

60 000 000 PLN 

Centrum Projektów 

Europejskich 

https://www.power.

cpe.gov.pl/ 

Wymagany wkład 

własny na poziomie 

3%

SZOOP POWER 

str. 176

Nabór od 

08.05.2017 do 

09.06.2017

Działanie 3.1 Kompetencje w 

szkolnictwie wyższym

Projekty w przedmiotowym konkursie muszą wspierać rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT), 

stanowiącego duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych. Założeniem 

interwencji jest również tworzenie warunków sprzyjających lokowaniu usług dla biznesu w mniejszych miastach, 

posiadających potencjał rozwojowy w tym zakresie.

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź 

niepubliczna, kształcąca co najmniej 100 studentów na studiach 

stacjonarnych.Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie 

szkoła wyższa, która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do 

Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na 

likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw 

szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu 

uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.Ponadto, 

wnioskodawcą może być wyłącznie szkoła wyższa posiadająca 

siedzibę lub oddział zamiejscowy istniejący co najmniej 24 

miesiące w mieście, którego liczba mieszkańców nie przekracza 

240 tys. mieszkańców.

100 000 000,00 PLN

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju 

http://www.ncbr.gov

.pl/ 

Wymagany wkład 

własny na poziomie 

3%

SZOOP POWER 

str. 147

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
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


Nabór od 

08.05.2017 do 

09.06.2017

Działanie 3.1 Kompetencje w 

szkolnictwie wyższym

Projekty w przedmiotowym konkursie muszą wspierać rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego, stanowiącego duży 

potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych. Cel ten zostanie osiągnięty 

poprzez zagwarantować współpracę szkoły wyższej z przedsiębiorcą w procesie przygotowania i realizacji procesu 

dydaktycznego.

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź 

niepubliczna, kształcąca co najmniej 100 studentów na studiach 

stacjonarnych.

Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa, 

która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego 

do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani 

wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 

nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do 

prowadzenia studiów.

100 000 000,00 PLN

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju 

http://www.ncbr.gov

.pl/ 

Wymagany wkład 

własny na poziomie 

3%

SZOOP POWER 

str. 147

Nabór od 

10.05.2017 do 

31.05.2017

Działanie 5.1 Programy 

profilaktyczne

Wnioskodawca może sfinansować:

1. Świadczenia zdrowotne, które będą udzielane w ramach wdrażania Ogólnopolskiego programu profilaktyki chorób 

naczyń mózgowych,

2. Działania edukacyjne, które będą realizowane w ramach profilaktyki pierwotnej mające na celu:

- zwiększenie wiedzy o chorobach naczyń mózgowych wśród pracowników ochrony zdrowia ze szczególnym 

uwzględnieniem lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz wśród grupy docelowej;

- podniesienie świadomości – zwiększenie świadomości grupy docelowej projektu w zakresie czynników ryzyka i 

wczesnych objawów chorób naczyń mózgowych,

3. Utworzenie i prowadzenie platformy współpracy. Platforma ma służyć nawiązaniu i prowadzeniu współpracy z 

lekarzami POZ, osobami decyzyjnymi i organizacjami skupiającymi pacjentów z chorobami naczyń mózgowych oraz 

ewentualnie innymi interesariuszami.

4. Zakup sprzętu medycznego umożliwiającego realizację świadczeń zdrowotnych w ramach profilaktyki wtórnej, które 

będą udzielane w ramach wdrażania Ogólnopolskiego programu profilaktyki chorób naczyń mózgowych. 

Wnioskodawca może dokonać zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach programu 

polityki zdrowotnej w ramach limitu środków na zakup środków trwałych.

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie 

może być:

    -Uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 

lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

   - Medyczny instytut badawczy działający w oparciu o ustawę z 

dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,

    -Szpital kliniczny lub podmiot leczniczy posiadający umowę z 

OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: 

leczenie szpitalne w zakresie neurologii lub kardiologii.

15 000 000 PLN 

Ministerstwo 

Zdrowia 

zdrowie.gov.pl

Dofinansowanie 

100%

SZOOP POWER 

str. 182

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

Informacje 

dodatkowe

Uwagi

Nabór od 

30.09.2016 do 

31.05.2017 r.

Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe 

udostępnienie informacji sektora 

publicznego (ISP) ze źródeł 

administracyjnych i zasobów 

nauki (typ II projektu: cyfrowe 

udostępnienie zasobów nauki)

Dofinansowanie jest przeznaczone na projekty, których przedmiotem jest 

cyfrowe udostępnianie zasobów nauki.

- centralne jednostki administracji rządowej/organy 

administracji rządowej,

- jednostki podległe lub nadzorowane przez centralne 

jednostki administracji rządowej (z wyłączeniem 

jednostek administracji niezespolonej),

- jednostki naukowe w znaczeniu określonym przez 

ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki,

- uczelnie w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 27 

lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

- urzędy wojewódzkie, o ile występują w partnerstwie z 

podmiotami, wśród których są inne urzędy wojewódzkie.

65 000 000,00 PLN

Centrum Projektów 

Polska Cyfrowa 

cppc.gov.pl

Projekt nie wymaga 

wkładu własnego.

SZOOP POPC str. 

24

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/POPC_SZOP_1632015-1.pdf
https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/POPC_SZOP_1632015-1.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 

02.05.2017 do 

12.05.2017

Poddziałanie VII.1.2 Technologie 

informacyjno-komunikacyjne

1.    Rozwój e-administracji:

−    budowa systemów teleinformatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą 

dla potrzeb elektronicznego obiegu dokumentów wraz z obiegiem spraw i 

pracy (workflow), modelowania i optymalizacji procesów w administracji 

publicznej

−    budowa szeroko dostępnych dla obywateli regionalnych platform 

umożliwiających dostęp przez Internet do usług publicznych

−    budowa teleinformatycznych systemów komunikacji (podpis 

elektroniczny, elektroniczna pieczątka oraz inne sposoby uwierzytelniania 

form elektronicznych)

−    tworzenie, rozwijanie rejestrów publicznych, w tym systemów informacji 

przestrzennej

−    rozwój infrastruktury informatycznej zapewniającej skuteczne 

mechanizmy zarządzania prawami dostępu do informacji i monitorowanie 

tego dostępu

−    upowszechnienie systemów teleinformatycznych, pozwalających na 

szybką i sprawną wymianę danych pomiędzy różnymi podmiotami, 

umożliwiających poszerzenie zakresu spraw, które można zrealizować drogą 

elektroniczną

−    budowa, przebudowa lub zakup systemów zapewniających 

bezpieczeństwo przechowywania danych cyfrowych

2.    Rozwój i udostępnianie informacji sektora publicznego, zasobów nauki, 

kultury i dziedzictwa regionalnego:

−    budowa, przebudowa lub zakup systemów teleinformatycznych służących 

digitalizacji zasobów, w tym kulturowych lub naukowych, będących w 

posiadaniu instytucji publicznych, a także zapewnienie powszechnego, 

otwartego dostępu do tych zasobów w postaci cyfrowej

- jednostki samorządu terytorialnego, związki i 

stowarzyszenia jst

- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość 

prawną

- organy  administracji  rządowej  oraz  ich  jednostki    

podległe  (wyłącznie  w sytuacji, w której projekt nie 

będzie miał zasięgu krajowego)

- instytucje kultury

- szkoły wyższe

- jednostki naukowe

- archiwa państwowe

- podmioty  lecznicze,  w  rozumieniu  art.  4  ust.  1  

ustawy  z  dnia  15  kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej, działające w publicznym systemie ochrony 

zdrowia

- organizacje pozarządowe

83 228 690,66 PLN

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Łódzkiego 

rpo.lodzkie.pl

Wymagany wkład 

własny beneficjenta 

w wysokości 15%

SZOOP RPOWŁ 

str. 134

Nabór od 

15.05.2017 do 

26.05.2017

Poddziałanie VII.1.2 Technologie 

informacyjno-komunikacyjne

−    budowa, przebudowa lub zakup systemów teleinformatycznych służących 

rozwojowi usług medycznych umożliwiających m.in.:

•    wdrażanie nowych i modernizację posiadanych systemów 

teleinformatycznych

•    zapewnienie stałego dostępu do informacji o pacjentach (w tym 

tworzenie aplikacji dedykowanych pacjentom)

•    usprawnienie systemów teleinformatycznych przekazywania danych 

pomiędzy jednostkami placówek medycznych

- jednostki samorządu terytorialnego, związki i 

stowarzyszenia jst

- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość 

prawną

- organy  administracji  rządowej  oraz  ich  jednostki    

podległe  (wyłącznie  w sytuacji, w której projekt nie 

będzie miał zasięgu krajowego)

- instytucje kultury

- szkoły wyższe

- jednostki naukowe

- archiwa państwowe

- podmioty  lecznicze,  w  rozumieniu  art.  4  ust.  1  

ustawy  z  dnia  15  kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej, działające w publicznym systemie ochrony 

zdrowia

- organizacje pozarządowe

49 213 870,97 PLN

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Łódzkiego 

rpo.lodzkie.pl

Wymagany wkład 

własny beneficjenta 

w wysokości 15%

SZOOP RPOWŁ 

str. 134

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

http://www.rpo.lodzkie.pl/images/302_zmiany_w_szoop_20102015/SZOOP_RPO_W%C5%81_IX-XII_bez_rej._zm_na_ZW%C5%81_20.10.2015_AW.pdf
http://www.rpo.lodzkie.pl/images/302_zmiany_w_szoop_20102015/SZOOP_RPO_W%C5%81_IX-XII_bez_rej._zm_na_ZW%C5%81_20.10.2015_AW.pdf
http://www.rpo.lodzkie.pl/images/302_zmiany_w_szoop_20102015/SZOOP_RPO_W%C5%81_IX-XII_bez_rej._zm_na_ZW%C5%81_20.10.2015_AW.pdf
http://www.rpo.lodzkie.pl/images/302_zmiany_w_szoop_20102015/SZOOP_RPO_W%C5%81_IX-XII_bez_rej._zm_na_ZW%C5%81_20.10.2015_AW.pdf


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

1 OPUS 15 marca 2017 16 czerwca 2017 15 grudnia 2017
Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-

badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

2 PRELUDIUM 15 marca 2017 16 czerwca 2017 15 grudnia 2017
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające 

stopnia naukowego doktora.

3 HARMONIA 15 czerwca 2017 15 września 2017 15 marca 2018 Konkurs na projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

4 MAESTRO 14 czerwca 2017 15 września 2017 15 marca 2018

Konkurs dla doświadczonych naukowców na 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.

5 SONATA 14 czerwca 2017 15 września 2017 15 marca 2018
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające 

stopień naukowy doktora.

6 SONATA BIS 14 czerwca 2017 15 września 2017 15 marca 2018

Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane 

przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w 

okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

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

PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Aktualne informacje o konkursach:


