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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 

31.07.2017 do 

18.08.2017

Działanie 2.6 Wysoka jakość 

polityki na rzecz włączenia 

społecznego i zawodowego 

osób niepełnosprawnych

Przedmiotem konkursu jest wypracowanie i upowszechnienie modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku 

pracy, rozumianego jako zestaw technik i metod, tj. zasad postępowania w zakresie stworzenia optymalnego dla 

niepełnosprawnego pracownika środowiska pracy.

Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta 

wskazanym w SzOOP, są:

- 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,

- 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.

5 228 375,00 PLN

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej 

https://www.efs.mrp

ips.gov.pl/ 

-

SZOOP POWER 

str. 68

https://www.pow

er.gov.pl/strony/o-

programie/dokum

enty/szczegolowy-

opis-osi-

priorytetowych-

programu-

operacyjnego-

wiedza-edukacja-

rozwoj-2014-

2020/ 

Nabór od 

26.06.2017 do 

15.09.2017

Działanie 3.5 Kompleksowe 

programy szkół wyższych

-Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy 

i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

-Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla 

gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych 

kompetencji w konkretnych obszarach   oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje 

pracodawców.

-Wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje (np. akademickie biura karier), wspomagające 

studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy. Tworzenie i realizacja wysokiej jakości programów 

studiów doktoranckich.

-Realizacja programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do 

cudzoziemców.

-Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w 

prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach.

-Wdrażanie na uczelniach zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia.

-Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, 

umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie 

kształcenia, prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją.

-Działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach, takie jak 

zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, wsparcie uczelnianych struktur związanych z absorpcją środków 

finansowych np. z Horyzontu 2020.

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź 

niepubliczna, kształcąca co najmniej 200 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.

500 000 000,00 PLN

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju 

http://www.ncbr.gov

.pl/ 

Wymagany wkład 

własny na poziomie 

3%

SZOOP POWER 

str. 165

https://www.pow

er.gov.pl/strony/o-

programie/dokum

enty/szczegolowy-

opis-osi-

priorytetowych-

programu-

operacyjnego-

wiedza-edukacja-

rozwoj-2014-

2020/ 

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ



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 

12.06.2017 do 

12.09.2017

Działanie 4.1  Badania naukowe 

i prace rozwojowe. 

Poddziałanie 4.1.2 Regionalne 

agendy naukowo-badawcze

Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania 

przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne 

prace rozwojowe, wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-

badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych 

przez samorządy województw (projekt, w którym nie przewidziano 

eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

Konsorcjum, w którego skład wchodzi:

co najmniej jedna jednostka naukowa oraz

co najmniej jedno przedsiębiorstwo.

Zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 

podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów 

kwalifikowanych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w 

całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi 

minimum 30%. Liderem konsorcjum może być wyłącznie 

jednostka naukowa

340 000 000 zł

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju 

http://www.ncbir.pl

-

SZOOP POIR str. 

96

http://www.poir.g

ov.pl/szukaj/?para

m=szoop#/param

=szoop/rodzaj=0/

domyslne=1

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ



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 3.07.2017 

do 31.08.2017

Działanie 2.1 Wysoka 

dostępność i jakość e-usług 

publicznych

Typy projektów:

Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),

Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) 

niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B, A2C).

- jednostki administracji rządowej,

- podmioty podległe jednostkom administracji rządowej,

- podmioty nadzorowane przez jednostki administracji 

rządowej,

- sądy i jednostki prokuratury,

- partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej 

wnioskodawcami,

- partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z 

przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, 

jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami 

leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest 

minister lub publiczna uczelnia medyczna.

300 000 000,00 PLN

Centrum Projektów 

Polska Cyfrowa

https://cppc.gov.pl/p

rogramy/popc-

2/popc/dzialanie-2-1-

wysoka-dostepnosc-i-

jakosc-e-uslug-

publicznych/nabor-

wnioskow-popc-2-1-

piaty-konkurs/

-

SZOOP POPC str. 

20

https://cppc.gov.p

l/wp-

content/uploads/

Szczeg%C3%B3%C

5%82owy-opis-osi-

priorytetowych-

Programu-

Operacyjnego-

Polska-Cyfrowa-

na-lata-2014-2020-

1.pdf

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA



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 

11.09.2017 do 

29.09.2017

Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo 

kulturowe i infrastruktura kultury

1. Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, niezbędne do 

zachowania pełnionych przez nie funkcji kulturalnych lub do nadania im 

takich funkcji. Możliwa jest odbudowa części zabytku, która obejmuje 

maksymalnie 30% kubatury stanu docelowego odbudowywanego budynku: 

- zakup wyposażenia niezbędnego do zachowania pełnionych funkcji 

kulturalnych lub nadania funkcji kulturalnych, 

- prace polegające na zagospodarowaniu otoczenia wokół zabytku (jeżeli to 

otoczenie jest wpisane do rejestru zabytków), 

- konserwacja i restauracja zabytków ruchomych, w tym przede wszystkim 

muzealiów, starodruków, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów, 

księgozbiorów, 

- wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie 

zwiększenia dostępu do kultury oraz digitalizacja zasobów dziedzictwa 

kulturowego i ich udostępnienie, 

- ochrona zabytku przed zagrożeniami.

2. Roboty budowlane w obiektach instytucji kultury (z wyłączeniem budowy 

nowego budynku w określonym miejscu oraz odbudowy), zakup 

wyposażenia dla instytucji kultury. 

W ramach w/w typu wyłącznie jako element projektu mogą być realizowane 

następujące przedsięwzięcia: 

- konserwacja i restauracja zabytków ruchomych, w tym przede wszystkim 

muzealiów, starodruków, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów, 

księgozbiorów, 

- ochrona zasobów przed zagrożeniami, 

- wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych

- jednostki samorządu terytorialnego, związki i 

stowarzyszenia jst

- jednostki organizacyjne jst, posiadające osobowość 

prawną

- organy administracji rządowej oraz ich jednostki 

podległe

- jednostki sektora finansów publicznych posiadające 

osobowość prawną

- instytucje kultury

- organizacje pozarządowe

- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków

wyznaniowych

- publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne

- szkoły wyższe prowadzące działalność w zabytkowych 

obiektach

- archiwa państwowe

- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

- LGD

- przedsiębiorcy

9 022 366,05 PLN

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Łódzkiego 

rpo.lodzkie.pl

Wymagany wkład 

własny:

- 13,00%  wydatków 

kwalifikowalnych– w 

przypadku projektów 

rewitalizacyjnych

- 15,00%  wydatków 

kwalifikowalnych– w 

przypadku 

pozostałych 

projektów

SZOOP RPOWŁ 

str. 107

http://rpo.lodzkie.

pl/images/2017/3

92-zmiana-

szoop/SZOOP.pdf 

Nabór od 

09.10.2017 do 

20.10.2017

Poddziałanie IV.2.2 

Termomodernizacja budynków

*głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej   

wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne,

*głęboka modernizacja energetyczna mieszkalnych budynków komunalnych 

wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne

Budynki użyteczności publicznej zgodnie z § 3 pkt. 6 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z 

późn. zm. )

Przez budynek komunalny rozumie się budynek, w którym wszystkie lokale 

mieszkalne są własnością gminy.

- jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i 

stowarzyszenia jst,

- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość 

prawną,

- jednostki sektora finansów publicznych posiadające 

osobowość prawną,

- jednostki naukowe,

- szkoły wyższe,

- osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi 

szkoły i placówki,

- podmioty lecznicze,

- instytucje kultury,

- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych,

- organizacje pozarządowe,

- Państwowe Gospodastwo Leśne Lasy Państwowe i jego 

jednostki organizacyjne.

65 611 513,80 PLN

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Łódzkiego 

rpo.lodzkie.pl

Wymagany wkład 

własny na poziomie 

15% wydatków 

kwalifikowalnych

SZOOP RPOWŁ 

str. 67

http://rpo.lodzkie.

pl/images/2017/3

92-zmiana-

szoop/SZOOP.pdf 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO



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

1 HARMONIA 14 czerwca 2017 15 września 2017 15 marca 2018 Konkurs na projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

2 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.

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

stopień naukowy doktora.

4 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.

5 OPUS 15 września 2017 15 grudnia 2017 15 czerwca 2018
Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-

badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

6 PRELUDIUM 15 września 2017 15 grudnia 2017 15 czerwca 2018
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające 

stopnia naukowego doktora.

7 DAINA 15 września 2017 15 grudnia 2017 30 czerwca 2018
Konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie we 

wszystkich dyscyplinach naukowych

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

PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Aktualne informacje o konkursach:

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

