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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 

30.11.2016 do 

31.01.2017

Działanie 4.1 Innowacje 

społeczne

Na przetestowanie koncepcji popytowego instrumentu pomocy zwrotnej przeznaczonej wyłącznie na studia 

podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne 

podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 2 lata. Konkurs jest ukierunkowany na 

stworzenie innowacyjnych rozwiązań prowadzących do wsparcia finansowania kształcenia osób dorosłych.

1) W niniejszym konkursie nie ma ograniczeń co do rodzaju 

podmiotów, które mogą wnioskować o dofinansowanie.

2) Wnioskodawca (lub partner o ile dotyczy) udzielający pomocy 

zwrotnej w ramach projektu, na dzień złożenia wniosku, musi 

mieć jednak potencjał instytucjonalny do realizacji zadań, tj. w 

ciągu ostatnich 5 lat realizować programy, w ramach których 

przyznawał osobom fizycznym lub podmiotom pożyczki lub inne 

formy pomocy finansowej podlegającej zwrotowi lub pomoc 

bezzwrotną w wysokości równej co najmniej wartości projektu. 

30 000 000 zł
Ministerstwo 

Rozwoju
-

SZOOP POWER 

str. 166

Nabór od 

14.12.2016 do 

20.01.2017

Działanie 5.1 Programy 

profilatyczne

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej w 

zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi. Projekty pilotażowe i testujące w 

zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający 

współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami 

ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem.

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

lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

2. medyczny instytut badawczy działający w oparciu o ustawę z 

dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,

3. szpital kliniczny lub podmiot leczniczy posiadający umowę z 

OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: 

onkologiczne leczenie skojarzeniowe (tzn. udziela świadczeń 

łącznie w zakresie chemioterapii, chirurgii onkologicznej oraz 

radioterapii).

15 000 000 zł

Ministerstwo 

Zdrowia 

http://www.zdrowie.

gov.pl

-
SZOOP POWER 

str. 182

Nabór od 

27.12.2016 do 

11.01.2017

Działanie 2.8 Rozwój usług 

społecznych świadczonych w 

środowisku lokalnym

Celem konkursu jest profesjonalizacja opieki nad osobami starszymi o różnym stopniu niesamodzielności poprzez 

opracowanie w ramach projektu standardów kształcenia w zakresie usług asystenckich i opiekuńczych, w tym 

teleopieki.

*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,

*samorząd gospodarczy i zawodowy,

*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.

28 400 000 zł

Departament 

Wdrażania 

Europejskiego 

Funduszu 

Społecznego w 

MRPiPS 

https://efs.mrpips.go

v.pl 

-
SZOOP POWER 

str. 79

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1960/SZOOP_PO_WER_14_20.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1960/SZOOP_PO_WER_14_20.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1960/SZOOP_PO_WER_14_20.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1960/SZOOP_PO_WER_14_20.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1960/SZOOP_PO_WER_14_20.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1960/SZOOP_PO_WER_14_20.pdf


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 

19.01.2017 do 

17.02.2017

Działanie 5.1 Programy 

profilaktyczne

Zakres zadań możliwych do realizacji w ramach przedmiotowych projektów dotyczy wdrożenia Ogólnopolskiego 

programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów.

Wnioskodawca może sfinansować:

*świadczenia zdrowotne w ramach profilaktyki wtórnej, które będą udzielane w ramach wdrażania Ogólnopolskiego 

program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów;

*działania edukacyjne, które będą realizowane w ramach profilaktyki pierwotnej mające na celu: 

- zwiększenie wiedzy o reumatoidalnym zapaleniu stawów wśród pracowników ochrony zdrowia ze szczególnym 

uwzględnieniem lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz wśród grupy docelowej;

- podniesienie świadomości – zwiększenie świadomości grupy docelowej projektu w zakresie czynników ryzyka i 

wczesnych objawów reumatoidalnego zapalenia stawów;

zakup sprzętu medycznego umożliwiającego realizację świadczeń zdrowotnych w ramach profilaktyki wtórnej, które 

będą udzielane w ramach wdrażania Ogólnopolskiego program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania 

reumatoidalnego zapalenia stawów.

*uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 

lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

*medyczny instytut badawczy działający w oparciu o ustawę z 

dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,

*szpital kliniczny lub podmiot leczniczy posiadający umowę z 

OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: 

leczenie szpitalne w zakresie reumatologii.

15 000 000 PLN

Ministerstwo 

Zdrowia 

zdrowie.gov.pl 

Wkład własny nie 

jest wymagany

SZOOP POWER 

str. 182

Nabór od 

01.02.2017 do 

31.03.2017

Działanie 3.2 Studia 

doktoranckie

Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące tworzenia i realizacji wysokiej 

jakości programów doktoranckich i działań uzupełniających, realizowane poprzez co najmniej jeden ze wskazanych 

poniżej elementów:

*interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;

*międzynarodowe programy studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z 

innymi jednostkami naukowymi;

*programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i 

zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Wnioskodawcą projektu może być szkoła wyższa publiczna bądź 

niepubliczna oraz instytuty naukowe posiadające uprawnienia 

do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo 

co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia 

naukowego doktora.Wnioskodawca musi mieć co najmniej 

kategorię A, przyznaną w wyniku kompleksowej oceny jakości 

działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej.

155 000 000,00 PLN

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju 

http://www.ncbr.gov

.pl/ 

Wymagany wkład 

własny na poziomie 

3%

SZOOP POWER 

str. 152

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1960/SZOOP_PO_WER_14_20.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1960/SZOOP_PO_WER_14_20.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1960/SZOOP_PO_WER_14_20.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1960/SZOOP_PO_WER_14_20.pdf


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 

27.12.2016 r. do 

28.02.2017 r. 

Działanie 1.1 Rozwój 

infrastruktury badań i innowacji

Przedmiotem konkursu są inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz 

wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu 

infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo 

zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej.

*jednostki naukowe

*szkoły wyższe

*konsorcja naukowe z rolą wiodącą jednostki naukowej

50 913 930,00 EUR (ok. 

220 492 956,65 PLN)

Instytucja 

Zarządzająca RPO WŁ 

2014-2020 

www.rpo.lodzkie.pl

-
SZOOP RPOWŁ 

str. 8

Nabór od 

30.12.2016 r. do 

dnia 27.01.2017 r.

Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i 

rozwój potencjału społeczno-

gospodarczego

*prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane (co do zasady z 

wyłączeniem budowy nowych budynków w określonym miejscu) 

prowadzące do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji, wraz z 

możliwością zakupu sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji celu 

projektu,

zagospodarowanie przestrzeni publicznej funkcjonalnie powiązanej z 

obiektami poddawanymi rewitalizacji, w tym tworzenie lub modernizacja 

miejsc rekreacji i terenów zielonych (obejmująca również obiekty małej 

architektury),

przebudowa, prace konserwatorsko-restauratorskie, remont części 

wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

−    Jednostki samorządu terytorialnego, związki i 

stowarzyszenia jst,

−    Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość 

prawną,

−    Jednostki sektora finansów publicznych posiadające 

osobowość prawną 

−    Organy administracji rządowej oraz ich jednostki 

podległe,

−    Organizacje pozarządowe,

−    Kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych,

−    Instytucje kultury,

−    Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,

−    LGD,

−    Szkoły wyższe,

−    Jednostki naukowe,

−    Przedsiębiorcy

37 885 000 EUR (ok. 

164 068 569,50 PLN)

Instytucja 

Zarządzająca RPO WŁ 

2014-2020 

www.rpo.lodzkie.pl

Minimalny udział 

wkładu własnego 

Wnioskodawcy 

wynosi 8% wydatków 

kwalifikowanych

SZOOP RPOWŁ 

str. 124

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/18955/SZOOP-RPO-WL-2014-2020-110416.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/18955/SZOOP-RPO-WL-2014-2020-110416.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/18955/SZOOP-RPO-WL-2014-2020-110416.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/18955/SZOOP-RPO-WL-2014-2020-110416.pdf


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

1 SONATINA 15 grudnia 2016 15 marca 2017 15 września 2017

Konkurs skierowany będzie do naukowców, którzy stopień doktora uzyskali do 3 lat temu. W ramach 

budżetu konkursu możliwe będzie kosztów etatów badawczych oraz krótkoterminowych (od 3 do 6 

miesięcy) staży zagranicznych.

2 ETIUDA 15 grudnia 2016 15 marca 2017 15 września 2017 Konkurs na stypendia doktorskie.

3 UWERTURA 15 grudnia 2016 15 marca 2017 15 września 2017 Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.

4 OPUS 15 marca 2017 15 czerwca 2017 15 grudnia 2017
Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-

badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

5 PRELUDIUM 15 marca 2017 15 czerwca 2017 15 grudnia 2017
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:


