HARMONOGRAM NAJBLIŻSZYCH KONKURSÓW

I'18

II'18

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
"Uniwersytet Młodego Odkrywcy"
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
"Studia dualne"
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJ. ŁÓDZKIEGO

Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii
Poddziałanie IV.3.2 Ochrona Powietrza
Poddziałanie XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych
PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

SONATINA
ETIUDA
UWERTURA
TANGO

III'18

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Planowany termin
ogłoszenia naboru

Nazwa Działania

Typy projektów

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Planowana alokacja na
Instytucja
Konkurs w PLN
ogłaszająca Konkurs

Informacje
dodatkowe

Uwagi

Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych wspólnie z
jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat,
służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:
Nabór od
18.12.2017 do
31.01.2018

Działanie 3.1 Kompetencje w
szkolnictwie wyższym
"Uniwersytet Młodego
Odkrywcy"

Nabór od
18.01.2018 do
02.03.2018

Działanie 3.1 Kompetencje w
szkolnictwie wyższym "Studia
dualne"

rozbudzanie ich ciekawości poznawczej;
stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
propagowanie kultury innowacyjności;
zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;
integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia
zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także do wsparcia działalności i
podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć.

Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację studiów dualnych, czyli kształcenia
przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u
pracodawcy, uwzględniających realizację wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia
określonego kierunku studiów o profilu praktycznym.

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź
niepubliczna, 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.

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź
niepubliczna, 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.

20 000 000,00 PLN

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju
http://www.ncbir.pl

http://www.ncbr.
gov.pl/funduszeWymagany wkład
europejskie/powe
własny na poziomie
r/konkursy--3%
aktualnenabory/umo17/

100 000 000 PLN

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju
http://www.ncbir.pl

http://www.ncbr.
gov.pl/funduszeWymagany wkład
europejskie/powe
własny na poziomie
r/konkursy--3%
aktualnenabory/duo18/

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Planowany termin
ogłoszenia naboru

Nabór od
29.12.2017 do
19.01.2018

Nabór od
04.12.2017 do
02.02.2018

Nazwa Działania

Typy projektów

Planowana alokacja na
Instytucja
Konkurs w PLN
ogłaszająca Konkurs

Informacje
dodatkowe

Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne
źródła energii

- Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji
lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł
odnawialnych w oparciu o moc instalowanej jednostki. W zakresie
dystrybucji energii wspierane będą jedynie inwestycje dotyczące sieci
niskiego napięcia (poniżej 110 kV), umożliwiające przyłączenie jednostek
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego
Systemu Elektroenergetycznego,
- Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji
lub produkcji i dystrybucji energii cieplnej, pochodzącej ze źródeł
odnawialnych, w oparciu o moc instalowanej jednostki.

- jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i
stowarzyszenia jst,
- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość
prawną,
- przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa energetyczne,
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
- jednostki naukowe,
- szkoły wyższe,
- organizacje pozarządowe,
- podmioty lecznicze,
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
- organy administracji rządowej oraz jednostki podległe

Poddziałanie IV.3.2 Ochrona
Powietrza

- Budowa (z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy, nadbudowy) pasywnych
budynków użyteczności publicznej polegające na projektach pilotażowych
lub demonstracyjnych,
- Wymiana lub renowacja źródeł ciepła, rozbudowa systemów zaopatrzenia
w ciepło oraz doprowadzenie sieci ciepłowniczej do budownictwa
jednorodzinnego i wielorodzinnego oraz budynków użyteczności publicznej
celem wyeliminowania punktowych źródeł ciepła. Zakresem wsparcia nie są
objęte inwestycje dotyczące sieci ciepłowniczych realizowane na terenie ZIT
oraz przedsięwzięcia w zakresie ogrzewania węglowego (piece i kotły
węglowe),
- Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z
wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych. Wsparcie
inwestycji dotyczącej oświetlenia publicznego możliwe będzie jedynie jako
element innego, szerszego projektu infrastrukturalnego.

- jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i
stowarzyszenia jst;
- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość
prawną;
124 682 025 PLN
- przedsiębiorcy;
- organizacje pozarządowe;
- jednostki naukowe, placówki oświatowe, szkoły wyższe;
- spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, TBS.

Urząd Marszałkowski
Minimalny poziom
Województwa
wkładu własnego
Łódzkiego
wynosi – 11%.
rpo.lodzkie.pl

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:
wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie
Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są
8 486 400,00 PLN
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub
zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności
oświatową na podstawie przepisów odrębnych)
oraz kompetencji cyfrowych i językowych.

Urząd Marszałkowski
Minimalny poziom
Województwa
wkładu własnego
Łódzkiego
wynosi – 11%.
rpo.lodzkie.pl

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:
Nabór od od
22.12.2017 do
19.01.2018

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Poddziałanie XI.2.1 Kształcenie
osób dorosłych

42 493 000 PLN

Urząd Marszałkowski
Województwa
Łódzkiego
rpo.lodzkie.pl

Wymagany wkład
własny na poziomie
15% wydatków
kwalifikowalnych

Uwagi

SZOOP RPOWŁ
str. 60
http://rpo.lodzkie.
pl/images/2017/3
92-zmianaszoop/SZOOP.pdf

SZOOP RPOWŁ
str. 60
http://rpo.lodzkie.
pl/images/2017/3
92-zmianaszoop/SZOOP.pdf

SZOOP RPOWŁ
str. 225
http://rpo.lodzkie.
pl/images/2017/3
92-zmianaszoop/SZOOP.pdf

PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Lp

KONKURS

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Data rozstrzygnięcia

Informacje dodatkowe

1 SONATINA

15 grudnia 2017

15 marca 2018

15 września 2017

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany
w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

2 ETIUDA

15 grudnia 2017

15 marca 2018

15 września 2017

Konkurs na stypendia doktorskie.

3 UWERTURA

15 grudnia 2017

15 marca 2018

15 września 2017

Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.

4 TANGO

15 grudnia 2017

15 marca 2018

15 września 2017

Konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w
rezultacie badań podstawowych.

Aktualne informacje o konkursach: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

