HARMONOGRAM NAJBLIŻSZYCH KONKURSÓW

VII'18

VIII'18

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
(ZINTEGROWANE PROGRAMY UCZELNI)
Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
(ZINTEGROWANE PROGRAMY UCZELNI NA
RZECZ ROZWOJU REGIONALNEGO)
Działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich
Działanie 5.1 Programy profilaktyczne (Program
profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc)
Działanie 5.1 Programy profilaktyczne (Program w
zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej)
Działanie 5.1 Programy profilaktyczne (Program
koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych)
Działanie 5.1 Programy profilaktyczne (ABCDE
samokontroli znamion – Ogólnopolski program
profilaktyki nowotworów skóry)
Działanie 5.1 Programy profilaktyczne - Ogólnopolski
program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i
chorób serca (KORDIAN)
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe /
4.1.4 Projekty aplikacyjne
PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług
publicznych
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJ. ŁÓDZKIEGO

Działanie I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji
Poddziałanie 2.1.2 Profesjonalizacja usług
biznesowych
PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

SONATA BIS
HARMONIA
MAESTRO
SHENG

IX'18

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Planowany termin
ogłoszenia naboru

Nabór od
11.06.2018 do
05.10.2018

Nabór od
25.06.2018 do
15.10.2018

Planowana alokacja na Konkurs w PLN
Nazwa Działania

Typy projektów

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;
Działanie 3.5 Kompleksowe
5. Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w
programy szkół wyższych
prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach;
(ZINTEGROWANE PROGRAMY 6. Wdrażanie na uczelniach zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia:
UCZELNI )
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.
Projekt musi obejmować swoim zakresem co najmniej 3 ze wskazanych poniżej modułów działań:
1. Moduł programów kształcenia:
- dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i
regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności;
wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym, kształcących równocześnie praktyczne umiejętności zawodowe i
kompetencje miękkie studentów, dzięki uwzględnieniu m.in. programów stażowych powiązanych z programem
kształcenia;
- 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.
Działanie 3.5 Kompleksowe
2. Moduł podnoszenia kompetencji - podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym,
programy szkół wyższych
w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.
(ZINTEGROWANE PROGRAMY
3. Moduł programów stażowych dla studentów.
UCZELNI NA RZECZ ROZWOJU
4. Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu
REGIONALNEGO)
aktywności zawodowej na rynku pracy
5. Moduł studiów doktoranckich
6.Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego:
- działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie: umiejętności dydaktycznych, umiejętności
informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia),
prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją, umiejętności prezentacyjnych oraz staże dydaktyczne;
- wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie
informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia;
- 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.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

- dla uczelni kształcących do 1000
studentów (stan na dzień złożenia
projektu) – 3 000 000 PLN,
- dla uczelni kształcących 1001-5000
Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź
studentów (stan na dzień złożenia
niepubliczna, kształcąca co najmniej 200 studentów na studiach
projektu) – 8 000 000 PLN,
stacjonarnych.
- dla uczelni kształcących 5001-10000
studentów (stan na dzień złożenia
Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa,
projektu) – 12 000 000 PLN,
która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego
- dla uczelni kształcących 10001-20000
do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani
studentów (stan na dzień złożenia
wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego
projektu) – 15 000 000 PLN,
nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do
- dla uczelni kształcących powyżej
prowadzenia studiów.
20000 studentów (stan na dzień
złożenia projektu) – 30 000 000 PLN.

Instytucja
ogłaszająca Konkurs

Informacje
dodatkowe

Uwagi

http://www.ncbr.
Narodowe Centrum
Wymagany wkład gov.pl/funduszeBadań i Rozwoju
własny na poziomie europejskie/powe
http://www.ncbr.gov
3%
r/dokumenty/pla
.pl/
n-dzialania/

Łączna alokacja: 500 000 000 zł.

Wnioskodawcą projektu jest uczelnia publiczna bądź
niepubliczna:
- akademicka,
- zawodowa.
Uczelnia zawodowa składająca wniosek musi kształcić co
najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych.
Z aplikowania w konkursie oraz bycia partnerem w projektach
wyłączone są uczelnie, które realizują projekty wyłonione do
dofinansowania w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17
na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki III.

300 000 000,00 PLN

Narodowe Centrum
Wymagany wkład
Badań i Rozwoju
własny na poziomie
http://www.ncbr.gov
3%
.pl/

http://www.ncbr.
gov.pl/funduszeeuropejskie/powe
r/konkursy--aktualnenabory/reg18/

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Planowany termin
ogłoszenia naboru

Nabór od
02.07.2018 do
31.07.2018

Konkurs ma
charakter otwarty,
nabór wniosków w
sposób ciągły od 21
maja 2018 r. do
dnia zamknięcia
konkursu
uzasadnionego
odpowiednią
decyzją IOK

Konkurs ma
charakter otwarty,
nabór wniosków w
sposób ciągły od 21
maja 2018 r. do
dnia zamknięcia
konkursu
uzasadnionego
odpowiednią
decyzją IOK

Planowana alokacja na Konkurs w PLN
Nazwa Działania

Działanie 5.5 Rozwój usług
pielęgniarskich

Działanie 5.1 Programy
profilaktyczne (Program
profilaktyki przewlekłej
obturacyjnej choroby płuc)

Działanie 5.1 Programy
profilaktyczne (Program w
zakresie edukacji i profilaktyki
depresji poporodowej)

Typy projektów

Projekty składane w odpowiedzi na przedmiotowy konkurs muszą zakładać udzielanie wsparcia studentom kierunku
pielęgniarstwo i/lub położnictwo zgodnie z opracowanym programem rozwojowym oraz realizację programu rozwoju
absolwenta kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo. W ramach realizacji programu rozwojowego uczelni przewiduje
się wsparcie dla studentów kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo obligatoryjnie poprzez wdrożenie uczelnianego
programu stypendialnego mającego charakter motywacyjny(stypendium w wysokości 800 PLN brutto przez okres
dwóch lat dla max. 75% studentów nadanym roku kształcenia (uczestników projektu), którzy w poprzednim roku
kształcenia otrzymali najlepsze wyniki w nauce) oraz realizację co najmniej jednego z następujących działań:
dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych do wymogów Europejskiej
Ramy Jakości Praktyk i Staży, finansowanie zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia,
finansowanie ponadprogramowych płatnych praktyk zawodowych oraz organizację wizyt studyjnych w podmiotach
leczniczych krajowych i zagranicznych. Działania w projekcie muszą dotyczyć wsparcia wykraczającego poza program
kształcenia nadanym kierunku. Muszą przewidywać także rozwój umiejętności studentów w zakresie właściwej
komunikacji z pacjentem.

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.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Zgodnie z kryteriami dostępu, Wnioskodawcą może być szkoła
wyższa publiczna bądź niepubliczna, której jednostki
organizacyjne spełniają w dniu złożenia wniosku o
dofinansowanie projektu warunki, jakie muszą spełniać
jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na
90 000 000,00 PLN
kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo na poziomie studiów
pierwszego stopnia (licencjata) – zgodnie z wymogami
określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym.

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.

Instytucja
ogłaszająca Konkurs

Informacje
dodatkowe

Uwagi

Ministerstwo
Wymagany wkład http://www.powe
Zdrowia
własny na poziomie r.gov.pl/nabory/1http://www.zdrowie.
3%
161/
gov.pl

Ministerstwo
Maksymalny
Alokacja dla makroregionu centralnego
http://www.powe
Zdrowia
dopuszczalny poziom
(województwa: łódzkie, mazowieckie) –
r.gov.pl/nabory/1http://www.zdrowie.
dofinansowania
3 060 000,00 PLN
148/
gov.pl
projektu 100%

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
W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które przewidują wdrożenie Programu w zakresie
instytutach badawczych,
edukacji i profilaktyki depresji poporodowej.
3. podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na
Alokacja dla makroregionu centralnego
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie
(województwa: łódzkie, mazowieckie) –
Realizacja programu profilaktycznego będzie polegać na realizacji komponentu edukacyjnego skierowanego do kadry
szpitalne w zakresie ginekologii i położnictwa lub podmiot
3 060 000,00 PLN
medycznej: pielęgniarek i położnych POZ i osób będących w grupie ryzyka oraz komponentu medycznego polegającego
leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń
na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom zakwalifikowanym do programu.
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.

Ministerstwo
Maksymalny
http://www.powe
Zdrowia
dopuszczalny poziom
r.gov.pl/nabory/1http://www.zdrowie.
dofinansowania
147/
gov.pl
projektu 100%

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Planowany termin
ogłoszenia naboru

Konkurs ma
charakter otwarty,
nabór wniosków w
sposób ciągły od 21
maja 2018 r. do
dnia zamknięcia
konkursu
uzasadnionego
odpowiednią
decyzją IOK

Konkurs ma
charakter otwarty,
nabór wniosków w
sposób ciągły od 21
maja 2018 r. do
dnia zamknięcia
konkursu
uzasadnionego
odpowiednią
decyzją IOK

Konkurs ma
charakter otwarty,
nabór wniosków w
sposób ciągły od 29
czerwca 2018 r. do
dnia zamknięcia
konkursu
uzasadnionego
odpowiednią
decyzją IOK

Planowana alokacja na Konkurs w PLN
Nazwa Działania

Typy projektów

Podmioty uprawnione do składania wniosków

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
Działanie 5.1 Programy
instytutach badawczych lub
Realizacja programu profilaktycznego będzie polegać na realizacji komponentu edukacyjnego skierowanego do kadry
Alokacja dla makroregionu centralnego
profilaktyczne (Program
3. podmiot leczniczy: posiadający umowę z OW NFZ na
medycznej: lekarzy i pielęgniarek POZ, pielęgniarek zatrudnionych w poradniach specjalistycznych leczenia
(województwa: łódzkie, mazowieckie) –
koordynacji profilaktyki złamań
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej łącznie w rodzaju
osteoporozy, koordynatorów zatrudnionych w szpitalach oraz komponentu medycznego polegającego na udzielaniu
2 040 000,00 PLN
osteoporotycznych)
leczenie szpitalne oraz w rodzaju ambulatoryjna opieka
świadczeń zdrowotnych osobom zakwalifikowanym do programu (konsultacja u pielęgniarki i lekarza specjalisty w
specjalistyczna w zakresie reumatologii lub ortopedii,
poradni specjalistycznej, badania densytometryczne: kości kręgosłupa lędźwiowego i jednej z szyjek kości udowej, kości
zatrudniający (bez względu na formę zatrudnienia) co najmniej
kręgosłupa lędźwiowego, jednej z szyjek kości udowej, RTG boczne kręgosłupa, RTG kości przedramienia).
jednego pracownika naukowego (posiadającego co najmniej
tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych).

Instytucja
ogłaszająca Konkurs

Informacje
dodatkowe

Uwagi

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które przewidują realizację polityki zdrowotnej pn.
Program koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych.

Działanie 5.1 Programy
profilaktyczne (ABCDE
samokontroli znamion –
Ogólnopolski program
profilaktyki nowotworów
skóry)

Działanie 5.1 Programy
profilaktyczne - Ogólnopolski
program profilaktyki w zakresie
miażdżycy tętnic i chorób serca
poprzez edukację osób z
podwyższonymi czynnikami
ryzyka sercowo-naczyniowego
(KORDIAN)

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
Ogólna pula środków przeznaczona na
Realizacja programu profilaktycznego będzie polegać na realizacji komponentu edukacyjnego skierowanego do kadry
3. podmiot leczniczy: posiadający umowę z OW NFZ na
dofinansowanie projektów
medycznej: lekarzy POZ, specjalistów w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej/edukatorów zdrowotnych, udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej łącznie w rodzaju
15 000 000 PLN
dermatologów, onkologów i osób będących w grupie ryzyka oraz komponentu medycznego polegającego na udzielaniu leczenie szpitalne oraz w rodzaju ambulatoryjna opieka
świadczeń zdrowotnych osobom zakwalifikowanym do programu polityki zdrowotnej (badanie
specjalistyczna w zakresie chemioterapii i chirurgii,
dermatoskopowe/wideodermatoskopowe).
zatrudniający (bez względu na formę zatrudnienia) co najmniej
jednego pracownika naukowego (posiadającego co najmniej
tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych).

Ministerstwo
Maksymalny
http://www.powe
Zdrowia
dopuszczalny poziom
r.gov.pl/nabory/1http://www.zdrowie.
dofinansowania
146/
gov.pl
projektu 100%

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty,które przewidują realizację polityki zdrowotnej pn.
ABCDE samokontroli znamion – Ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry.

Wnioskodawca może sfinansować:
- Świadczenia zdrowotne w ramach profilaktyki wtórnej, które będą udzielane w ramach wdrażania programu
KORDIAN. Do rozliczania kosztów świadczeń zdrowotnych należy użyć stawek jednostkowych, których zestawienie
stanowi załącznik nr 18 do Regulaminu,
- Działania edukacyjne skierowane do kadry medycznej i personelu świadczącego porady w zakresie diety, edukacji
zdrowotnej i aktywności fizycznej,
- Działania edukacyjne skierowane do pacjentów,
- Realizację akcji informacyjnej programu,
- Powołanie Rady ds. Oceny Programu,
- Zakup sprzętu medycznego umożliwiającego realizację świadczeń zdrowotnych w ramach programu KORDIAN.
W ramach projektu wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych nie może przekroczyć 5% wydatków
kwalifikowalnych projektu. W projekcie nie mogą być ponoszone wydatki objęte regułą cross-financingu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
- uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym lub
- medyczny instytut badawczy działający w oparciu o ustawę z
dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub
- 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 kardiologii, zatrudniający (bez względu na formę
zatrudnienia) co najmniej jednego pracownika naukowego
(posiadającego co najmniej tytuł doktora habilitowanego nauk
medycznych).
Dodatkowo, realizator (ewentualnie partner) musi być
ośrodkiem wysokospecjalistycznym, który będzie w stanie
przeprowadzić specjalistyczną poradę kardiologiczną i/lub
hospitalizację w oddziale kardiologii. Musi także
posiadać/współpracować z ośrodkiem dysponującym
laboratorium genetyczne z doświadczonym personelem i
weryfikowalną, wysoką jakością badań, optymalnie
potwierdzoną certyfikatami i akredytacjami o uznanej wartości.
Podmiot wykonujący przedmiotowe badania powinien posiadać
certyfikat EMQN i/lub PTGC lub zadeklarować przystąpienie do
ww. programów (European Molecular Genetics Quality
Network, Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka) oraz
zatrudniać genetyka klinicznego.

Alokacja na konkurs wynosi 40 000
000,00 PLN. Alokacja dla makroregionu
centralnego (województwa: łódzkie,
mazowieckie) – 8 160 000,00 PLN

Ministerstwo
Maksymalny
http://www.powe
Zdrowia
dopuszczalny poziom
r.gov.pl/nabory/1http://www.zdrowie.
dofinansowania
145/
gov.pl
projektu 100%

Ministerstwo
Maksymalny
http://www.powe
Zdrowia
dopuszczalny poziom
r.gov.pl/nabory/1http://www.zdrowie.
dofinansowania
159/
gov.pl
projektu 100%

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
Planowany termin
ogłoszenia naboru

Nabór od
16.05.2018 do
16.07.2018

Nazwa Działania

Typy projektów

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej:
Działanie 4.1 Badania naukowe
rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie
i prace rozwojowe / 4.1.4
może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace
- jedna jednostka naukowa oraz
Projekty aplikacyjne
przedwdrożeniowe.
- jedno przedsiębiorstwo.

Planowana alokacja na
Instytucja
Konkurs w PLN
ogłaszająca Konkurs

Maksymalna wartość
kosztów
kwalifikowalnych
projektu - 10 mln zł.

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

Informacje
dodatkowe

-

Uwagi

http://www.poir.
gov.pl/nabory/122/

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA
Planowany termin
ogłoszenia naboru

Nazwa Działania

Typy projektów

Nabór wniosków
jest prowadzony w
dwóch rundach:
Pierwsza runda –
Działanie 2.1 Wysoka
od 30 maja 2018 r.
dostępność i jakość e-usług
do 15 czerwca 2018
publicznych
r.
Druga runda – od
16 czerwca 2018 r.
do 30 września
2018 r.

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektu: Typ I:
Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C).

Podmioty uprawnione do składania wniosków

- 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.

Planowana alokacja na
Instytucja
Konkurs w PLN
ogłaszająca Konkurs

Informacje
dodatkowe

Uwagi

SZOOP POPC str.
36

Centrum Projektów
Polska Cyfrowa
175 000 000,00 PLN

https://cppc.gov.pl/n
abor-wnioskow-popc2-1-10-nabor/

-

https://cppc.gov.p
l/wpcontent/uploads/
Szczeg%C3%B3%C
5%82owy-opis-osipriorytetowychProgramuOperacyjnegoPolska-Cyfrowana-lata-2014-20201.pdf

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
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

Konkurs obejmuje typ projektu:
Nabory:
- I runda:
29 czerwca – 10
lipca 2018 r.
- II runda:
11 lipca – 7
września 2018 r.

Działanie I.1 Rozwój
infrastruktury badań i innowacji

inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej
wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności
- jednostki naukowe,
badawczo-rozwojowej.
- szkoły wyższe,
W ramach działania wsparcie otrzymają wyłącznie projekty wskazane w
- konsorcja naukowe z rolą wiodącą jednostki naukowej.
Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego oraz uzgodnione z
ministrem właściwym ds. nauki i szkolnictwa wyższego, wpisujące się w
specjalizacje regionalne, dotyczące inwestycji w strategiczną, publiczną
infrastrukturę badawczą, zgodnie z definicją „infrastruktury badawczej”
zawartą w rozporządzeniu 651/2014.

126 483 000,00 PLN

Maksymalny
procentowy poziom
Urząd Marszałkowski
dofinansowania UE
Województwa
wydatków
Łódzkiego
kwalifikowalnych na
rpo.lodzkie.pl
poziomie projektu
wynosi 85 %

https://rpo.lodzki
e.pl/skorzystaj-zprogramu/zobaczogloszenia-iwyniki-naborowwnioskow/item/2
607-dzialanie-1-1rozwojinfrastrukturybadan-i-innowacji

21 000 000,00 PLN

Maksymalny poziom
dofinansowania na
cały projekt wynosi
95%.
Wsparcie udzielane
Wnioskodawcy w
niniejszym konkursie
Centrum Obsługi
w formie
Przedsiębiorcy
dofinansowania na
Zespół Konsultantów
podstawie umowy o
ul. Moniuszki 7/9, 90dofinansowanie
101 Łódź
projektu stanowi
pomoc na usługi
doradcze na rzecz
MŚP lub regionalną
pomoc inwestycyjną,
lub pomoc de
minimis.

http://www.cop.l
odzkie.pl/naborwnioskow/957-21-otoczeniebiznesu-2-1-2profesjonalizacjauslugbiznesowych-2905-2018-r

Konkurs obejmuje typ projektu:
Nabór od
29.06.2018 do
20.08.2018

Poddziałanie 2.1.2
Profesjonalizacja usług
biznesowych

- Kreowanie lub rozwój specjalistycznych usług świadczonych przez IOB na
rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
- Projekt powinien dotyczyć nowej usługi lub nowego zakresu świadczonej
już usługi specjalistycznej, lub pakietu usług w ramach profesjonalizacji
oferty IOB.

Konkurs skierowany jest do typów podmiotów
(Beneficjentów):
- instytucje otoczenia biznesu,
- publiczne i niepubliczne szkoły wyższe.

PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Lp

KONKURS

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Data rozstrzygnięcia

Informacje dodatkowe

1 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.

2 HARMONIA

15 czerwca 2018

17 września 2018

marzec 2019

Konkurs na projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

3 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.

4 SHENG

15 czerwca 2018

17 września 2018

marzec 2019

Konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze

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

