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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 

11.06.2018 do 

05.10.2018

Działanie 3.5 Kompleksowe 

programy szkół wyższych 

(ZINTEGROWANE PROGRAMY 

UCZELNI )

ZINTEGROWANE PROGRAMY UCZELNI:

1. Realizacja programów kształcenia  o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o 

analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa;

2. Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym;

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

studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.

4. Tworzenie i realizacja wysokiej jakości interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasięgu krajowym lub 

międzynarodowym;

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

prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach;

6. Wdrażanie na uczelniach zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia: 

a. informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami: stworzenie centralnego systemu repozytoriów prac dyplomowych, 

obsługa tzw. programów antyplagiatowych, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych,

b. narzędzi udostępniania informacji i danych o szkolnictwie wyższym tj. wsparcie rozszerzania zakresu informacji 

przekazywanych przez uczelnie do systemu informacji o szkolnictwie wyższym, wdrażanie systemów wspierania 

zarządzania finansami oraz informatyczne wspieranie innowacyjnego procesu dydaktycznego.

7. Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni;

8. 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.

- dla uczelni kształcących do 1000 

studentów (stan na dzień złożenia 

projektu) – 3 000 000 PLN, 

- dla uczelni kształcących 1001-5000 

studentów (stan na dzień złożenia 

projektu) – 8 000 000 PLN, 

- dla uczelni kształcących 5001-10000 

studentów (stan na dzień złożenia 

projektu) – 12 000 000 PLN, 

- dla uczelni kształcących 10001-20000 

studentów (stan na dzień złożenia 

projektu) – 15 000 000 PLN, 

- dla uczelni kształcących powyżej 

20000 studentów (stan na dzień 

złożenia projektu) – 30 000 000 PLN.

Łączna alokacja: 500 000 000 zł.

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju 

http://www.ncbr.gov

.pl/ 

Wymagany wkład 

własny na poziomie 

3%

http://www.ncbr.

gov.pl/fundusze-

europejskie/powe

r/dokumenty/pla

n-dzialania/

Konkurs ma 

charakter otwarty, 

nabór wniosków w 

sposób ciągły od 21 

maja 2018 r. do 

dnia zamknięcia 

konkursu 

uzasadnionego 

odpowiednią 

decyzją IOK

Działanie 5.1 Programy 

profilaktyczne (Program 

profilaktyki przewlekłej 

obturacyjnej choroby płuc)

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które przewidują realizację polityki zdrowotnej pn. 

Program profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Realizacja programu profilaktycznego będzie polegać na utworzeniu poradni antynikotynowych i zapewnieniu 

poradnictwa specjalistycznego dla osób, które chcą rzucić palenie oraz na realizacji komponentu informacyjno 

edukacyjnego. W ramach tego komponentu zorganizowana będzie kampania medialna oraz przeprowadzone będą 

działania edukacyjne skierowane do pracowników oraz kadry medycznej.

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

lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym lub   

2. medyczny instytut badawczy uczestniczący w systemie 

ochrony zdrowia działający w oparciu o ustawę z 30 kwietnia 

2010 r. o instytutach badawczych lub

3. podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie 

szpitalne w zakresie pulmunologii lub onkologii lub opieki 

psychiatrycznej i leczenia uzależnień lub podmiot leczniczy 

posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie opieki zdrowotnej 

w rodzaju: ambulatoryjna opieka zdrowotna w zakresie 

pulmonologii, lub podmiot leczniczy posiadający umowę zOW 

NFZ na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: 

podstawowa opieka zdrowotna.

Alokacja dla makroregionu centralnego 

(województwa: łódzkie, mazowieckie) – 

3 060 000,00 PLN

Ministerstwo 

Zdrowia 

http://www.zdrowie.

gov.pl

Maksymalny 

dopuszczalny poziom 

dofinansowania 

projektu 100%

http://www.powe

r.gov.pl/nabory/1-

148/

Konkurs ma 

charakter otwarty, 

nabór wniosków w 

sposób ciągły od 21 

maja 2018 r. do 

dnia zamknięcia 

konkursu 

uzasadnionego 

odpowiednią 

decyzją IOK

Działanie 5.1 Programy 

profilaktyczne (Program w 

zakresie edukacji i profilaktyki 

depresji poporodowej)

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które przewidują wdrożenie Programu w zakresie 

edukacji i profilaktyki depresji poporodowej.

Realizacja programu profilaktycznego będzie polegać na realizacji komponentu edukacyjnego skierowanego do kadry 

medycznej: pielęgniarek i położnych POZ i osób będących w grupie ryzyka oraz komponentu medycznego polegającego 

na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom zakwalifikowanym do programu.

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

lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

2. instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia 

działający w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

instytutach badawczych,   

3. podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie 

szpitalne w zakresie ginekologii i położnictwa lub podmiot 

leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka 

specjalistyczna w zakresie ginekologii i położnictwa lub podmiot 

leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Alokacja dla makroregionu centralnego 

(województwa: łódzkie, mazowieckie) – 

3 060 000,00 PLN

Ministerstwo 

Zdrowia 

http://www.zdrowie.

gov.pl

Maksymalny 

dopuszczalny poziom 

dofinansowania 

projektu 100%

http://www.powe

r.gov.pl/nabory/1-

147/

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/dokumenty/plan-dzialania/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/dokumenty/plan-dzialania/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/dokumenty/plan-dzialania/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/dokumenty/plan-dzialania/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/dokumenty/plan-dzialania/
http://www.power.gov.pl/nabory/1-148/
http://www.power.gov.pl/nabory/1-148/
http://www.power.gov.pl/nabory/1-148/


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

Konkurs ma 

charakter otwarty, 

nabór wniosków w 

sposób ciągły od 21 

maja 2018 r. do 

dnia zamknięcia 

konkursu 

uzasadnionego 

odpowiednią 

decyzją IOK

Działanie 5.1 Programy 

profilaktyczne (Program 

koordynacji profilaktyki złamań 

osteoporotycznych)

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które przewidują realizację polityki zdrowotnej pn. 

Program koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych.

Realizacja programu profilaktycznego będzie polegać na realizacji komponentu edukacyjnego skierowanego do kadry 

medycznej: lekarzy i pielęgniarek POZ, pielęgniarek zatrudnionych w poradniach specjalistycznych leczenia 

osteoporozy, koordynatorów zatrudnionych w szpitalach oraz komponentu medycznego polegającego na udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych osobom zakwalifikowanym do programu (konsultacja u pielęgniarki i lekarza specjalisty w 

poradni specjalistycznej, badania densytometryczne: kości kręgosłupa lędźwiowego i jednej z szyjek kości udowej, kości 

kręgosłupa lędźwiowego, jednej z szyjek kości udowej, RTG boczne kręgosłupa, RTG kości przedramienia).

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

lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym lub   

2. instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia 

działający w oparciu o ustawę z 30 kwietnia 2010 r. o 

instytutach badawczych lub   

3. podmiot leczniczy: posiadający umowę z OW NFZ na 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej łącznie w rodzaju 

leczenie szpitalne oraz w rodzaju ambulatoryjna opieka 

specjalistyczna w zakresie reumatologii lub ortopedii, 

zatrudniający (bez względu na formę zatrudnienia) co najmniej 

jednego pracownika naukowego (posiadającego co najmniej 

tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych).

Alokacja dla makroregionu centralnego 

(województwa: łódzkie, mazowieckie) – 

2 040 000,00 PLN

Ministerstwo 

Zdrowia 

http://www.zdrowie.

gov.pl

Maksymalny 

dopuszczalny poziom 

dofinansowania 

projektu 100%

http://www.powe

r.gov.pl/nabory/1-

146/

Konkurs ma 

charakter otwarty, 

nabór wniosków w 

sposób ciągły od 21 

maja 2018 r. do 

dnia zamknięcia 

konkursu 

uzasadnionego 

odpowiednią 

decyzją IOK

Działanie 5.1 Programy 

profilaktyczne (ABCDE 

samokontroli znamion – 

Ogólnopolski program 

profilaktyki nowotworów 

skóry)

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty,które przewidują realizację polityki zdrowotnej pn. 

ABCDE samokontroli znamion – Ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry.

Realizacja programu profilaktycznego będzie polegać na realizacji komponentu edukacyjnego skierowanego do kadry 

medycznej: lekarzy POZ, specjalistów w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej/edukatorów zdrowotnych, 

dermatologów, onkologów i osób będących w grupie ryzyka oraz komponentu medycznego polegającego na udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych osobom zakwalifikowanym do programu polityki zdrowotnej (badanie 

dermatoskopowe/wideodermatoskopowe).

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

lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym lub

2. instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia 

działający w oparciu o ustawę z 30 kwietnia 2010 r. o 

instytutach badawczych lub

3. podmiot leczniczy: posiadający umowę z OW NFZ na 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej łącznie w rodzaju 

leczenie szpitalne oraz w rodzaju ambulatoryjna opieka 

specjalistyczna w zakresie chemioterapii i chirurgii, 

zatrudniający (bez względu na formę zatrudnienia) co najmniej 

jednego pracownika naukowego (posiadającego co najmniej 

tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych). 

Ogólna pula środków przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 

15 000 000 PLN

Ministerstwo 

Zdrowia 

http://www.zdrowie.

gov.pl

Maksymalny 

dopuszczalny poziom 

dofinansowania 

projektu 100%

http://www.powe

r.gov.pl/nabory/1-

145/

Nabór od 

18.05.2018 do 

26.06.2018

Działanie 3.1 Kompetencje w 

szkolnictwie wyższym

Projekt przewiduje opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych, kursów, szkoleń (m.in. w 

ramach uniwersytetów dziecięcych, uniwersytetów drugiego i trzeciego wieku), wspólnie z podmiotami działającymi na 

rzecz edukacji, których doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu (np. z 

jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi) dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa 

wyższego, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:     

- aktywizację społeczną i zawodową;

- poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań;

- pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej;

- zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

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.

200 000 000 PLN

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju 

http://www.ncbr.gov

.pl/ 

Wymagany wkład 

własny na poziomie 

3%

http://www.powe

r.gov.pl/nabory/1-

144/

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 

16.05.2018 do 

16.07.2018

Działanie 4.1 Badania naukowe 

i prace rozwojowe / 4.1.4 

Projekty aplikacyjne

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace 

rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie 

może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace 

przedwdrożeniowe.

Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej:

- jedna jednostka naukowa 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-

22/

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 wniosków 

jest prowadzony w 

dwóch rundach:

Pierwsza runda – 

od 30 maja 2018 r. 

do 15 czerwca 2018 

r.

Druga runda – od 

16 czerwca 2018 r. 

do 30 września 

2018 r.

Działanie 2.1 Wysoka 

dostępność i jakość e-usług 

publicznych

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektu: Typ I: 

Tworzenie lub rozwój 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.

175 000 000,00 PLN

Centrum Projektów 

Polska Cyfrowa

https://cppc.gov.pl/n

abor-wnioskow-popc-

2-1-10-nabor/

-

SZOOP POPC str. 

36

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 

18.06.2018 do 

29.06.2018

Działanie V.4 Ochrona przyrody

- podniesienie  standardu  bazy  technicznej  lub  wyposażenia  parków 

krajobrazowych  lub  rezerwatów  przyrody  (w  tym  położonych  na 

obszarach Natura 2000);

- budowa,  przebudowa  infrastruktury  służącej  utrzymaniu  lub  

utworzeniu centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o 

gatunki rodzime np. banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne;

- budowa, modernizacja lub  doposażenie  ośrodków  prowadzących 

działalność w zakresie edukacji ekologicznej (m.in. w  parkach 

krajobrazowych);

- budowa   lub modernizacja  niezbędnej  infrastruktury  (w  tym  również 

zielonej infrastruktury) związanej z ochroną, przywróceniem właściwego 

stanu  siedlisk  przyrodniczych  i  gatunków  (również  na  terenach 

chronionych);

- przedsięwzięcia zmierzające do zachowania oraz ochrony różnorodności 

biologicznej polegające na ochronie czynnej na terenach objętych formą 

ochrony przyrody.

- jednostki samorządu terytorialnego (jst), 

- związki i stowarzyszenia jst,

- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość 

prawną,

- organy  administracji rządowej  oraz  ich  jednostki  

podległe lub nadzorowane,

- organizacje pozarządowe,

- jednostki naukowe,

- szkoły wyższe,

- przedsiębiorcy,

- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

- LGD.

19 648 806,22 PLN 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Łódzkiego 

rpo.lodzkie.pl

Maksymalny poziom 

dofinansowania 

projektu w ramach 

konkursu wynosi 85 

% kosztów 

kwalifikowalnych 

projektu

https://rpo.lodzki

e.pl/skorzystaj-z-

programu/zobacz-

ogloszenia-i-

wyniki-naborow-

wnioskow/item/2

547-dzialanie-v-4-

ochrona-przyrody

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO



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.

3 SONATA BIS 15 czerwca 2018 17 września 2018 marzec 2019

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.

4 HARMONIA 15 czerwca 2018 17 września 2018 marzec 2019 Konkurs na projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

5 MAESTRO 15 czerwca 2018 17 września 2018 marzec 2019

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.

6 SHENG 15 czerwca 2018 17 września 2018 marzec 2019 Konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze

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

PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Aktualne informacje o konkursach:

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

