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12.04.2018

Działanie 5.4 Kompetencje 

zawodowe i kwalifikacje kadr 

medycznych

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują realizację szkoleń dla pracowników innych zawodów istotnych z 

punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia (ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych, 

pilotów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, opiekunów medycznych, 

terapeutów środowiskowych), zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia, w obszarach istotnych dla 

zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych w co najmniej 3 województwach. Projekty musza zakładać, że 

co najmniej 50 % godzin edukacyjnych realizowanych będzie w formie praktycznej (np.: w formie warsztatów, praktyk, 

zajęć  w warunkach symulowanych etc.)

Program szkolenia musi zostać sformułowany w języku efektów kształcenia oraz przewidywać przeprowadzenie 

walidacji kwalifikacji i/lub kompetencji uzyskanych w projekcie przez jego uczestników.

Wnioskodawcą może być:

*uczelnia wyższa kształcąca na kierunku lekarskim lub lekarsko 

– dentystycznym lub/i pielęgniarstwo lub/ i położnictwo lub/i 

zdrowie publiczne lub/i fizjoterapia lub/i diagnostyka 

laboratoryjna i nie posiada negatywnej oceny PKA na ww. 

kierunkach lub

*podmiot prowadzący działalność szkoleniową, który w 

ostatnich 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia 

wniosku o dofinansowanie projektu przeszkolił co najmniej 100 

osób – pracowników sektora ochrony zdrowia tożsamych z 

planowaną grupą grupa docelową w projekcie.

10 000 000,00 PLN

Ministerstwo 

Zdrowia 

http://www.zdrowie.

gov.pl

Wymagany wkład 

własny na poziomie 

3%

http://www.powe

r.gov.pl/nabory/1-

116/ 

Nabór od 

16.03.2018 do 

16.04.2018

Działanie 5.4 Kompetencje 

zawodowe i kwalifikacje kadr 

medycznych

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują realizację kursów podyplomowych dla lekarzy, wykraczających 

poza program specjalizacji, a których zakres tematyczny dotyczy zagadnień medycznych opartych o Evidence Based 

Medicine związanych z rozwojem umiejętności medycznych w zakresie chorób układu krążenia (w tym kardiologii 

prenatalnej, dziecięcej kardiologii interwencyjnej) lub/i chorób nowotworowych (w tym leczenia bólu) lub/i  chorób i 

zaburzeń psychicznych lub/i chorób układu kostno-stawowo – mięśniowego lub/i chorób układu oddechowego lub/i 

umiejętności chirurgicznych.

Projektodawcą mogą być:

*podmioty uprawnione do prowadzenia szkolenia 

specjalizacyjnego lub szkolenia w zakresie uzyskiwania 

umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub 

udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;        

*inne podmioty niż wymienione w art. 19 ust 1. pkt.1 ww. 

ustawy uprawnione do kształcenia podyplomowego na 

podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: uczelnie 

medyczne, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i 

badawczą w dziedzinie nauk medycznych, instytuty badawcze 

działające w systemie ochrony zdrowia;        

*inne podmioty niż wymienione w  art. 19 ust 1. pkt 1 i 2 ww. 

ustawy po uzyskaniu wpisu w rejestrze podmiotów 

prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy 

dentystów, zwane dalej "organizatorami kształcenia".

80 000 000,00 PLN

Ministerstwo 

Zdrowia 

http://www.zdrowie.

gov.pl

Wymagany wkład 

własny na poziomie 

3%

http://www.powe

r.gov.pl/nabory/1-

115/ 

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

http://www.power.gov.pl/nabory/1-116/
http://www.power.gov.pl/nabory/1-116/
http://www.power.gov.pl/nabory/1-116/
http://www.power.gov.pl/nabory/1-115/
http://www.power.gov.pl/nabory/1-115/
http://www.power.gov.pl/nabory/1-115/


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 

15.03.2018 do 

15.05.2018

Działanie 4.1 Badania naukowe 

i prace rozwojowe / 4.1.2 

Regionalne agendy naukowo-

badawcze

Projekt, który:

*obejmuje badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe 

(projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać 

dofinansowania),

*wpisuje się tematycznie w Zakres regionalnych agend naukowo-

badawczych,

*może obejmować prace przedwdrożeniowe.

Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej:

*jedna jednostka naukowa (lider konsorcjum) oraz

*jedno przedsiębiorstwo.

Maksymalna wartość 

kosztów 

kwalifikowalnych 

projektu - 10 mln zł.

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju 

http://www.ncbir.pl

-

http://www.poir.

gov.pl/nabory/1-

12/ 

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-12/
http://www.poir.gov.pl/nabory/1-12/
http://www.poir.gov.pl/nabory/1-12/


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

1 OPUS 15 marca 2018 15 czerwca 2018 grudzień 2018
Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-

badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

2 PRELUDIUM 15 marca 2018 15 czerwca 2018 grudzień 2018
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające 

stopnia naukowego doktora.

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

PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Aktualne informacje o konkursach:

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

