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PPROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Planowany termin
ogłoszenia naboru

Nazwa Działania

Typy projektów

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Krajowy Ośrodek Wspierania
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Instytut Badań
Edukacyjnych, jednostki samorządu terytorialnego i ich
jednostki organizacyjne, stowarzyszenia i związki jednostek
samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe lub związki
organizacji pozarządowych, samorząd gospodarczy i zawodowy,
partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER, jednostki
naukowe, w tym instytuty badawcze, przedsiębiorcy lub
pracodawcy, placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe

Planowana alokacja na
Instytucja
Konkurs w PLN
ogłaszająca Konkurs

Informacje
dodatkowe

Uwagi

6 694 097 zł

Ministerstwo
Edukacji Narodowej,
Departament
Funduszy
Strukturalnych
http://efs.men.gov.p
l/

-

SZOOP POWER
str. 116

16 800 000 zł

Ministerstwo
Edukacji Narodowej,
Departament
Funduszy
Strukturalnych
http://efs.men.gov.p
l/

-

SZOOP POWER
str. 110

Nabór od
30.06.2016 do
12.08.2016

Działanie 2.15 Kształcenie i
szkolenie zawodowe
dostosowane do potrzeb
zmieniającej się gospodarki

Nabór od
30.06.2016 do
19.08.2016

Przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji we współpracy z organem prowadzącym i
społecznością lokalną, tj. do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie
Działanie 2.14 Rozwój narzędzi
rozwijania potrzebnych na rynku pracy kompetencji kluczowych, oraz rozwój metod i narzędzi pracy nauczycieli tych
dla uczenia się przez całe życie
szkół z osobami dorosłymi, w szczególności na terenach
wiejskich i w małych miastach, a także na terenach defaworyzowanych.

Nabór od
15.07.2016 do
30.09.2016

Działanie 5.2 Działania
projakościowe i rozwiązania
organizacyjne w systemie
ochrony zdrowia ułatwiające
dostęp do niedrogich, trwałych
oraz wysokiej jakości usług
zdrowotnych

Podmioty, prowadzące działalność szkoleniową w zakresie
zarządzania w ochronie zdrowia, w tym uczelnie, które w ciągu
2 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie
Szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli
projektu przeszkoliły co najmniej 200 osób – pracowników
płatnika i podmiotów tworzących służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze
podmiotów leczniczych - w zakresie zarządzania w ochronie
szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony
zdrowia. Przystępując do konkursu Projektodawca musi
zdrowia.
posiadać co najmniej 2 pozytywne rekomendacje od
podmiotów korzystających ze szkoleń w tematyce objętej
konkursem.

25 000 000 zł

Ministerstwo
Zdrowia
http://www.zdrowie.
gov.pl

Nabór od
25.07.2016 do
16.09.2016

Działanie 3.1 Kompetencje w
szkolnictwie wyższym

Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej np. poprzez programy
realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych,
odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

5 000 000 zł

Wymagany wkład
Narodowe Centrum
własny beneficjenta SZOOP POWER
Badań i Rozwoju
w wysokości min.
str. 147
http://www.ncbir.pl
3%.

W ramach konkursu zostanie wyłoniony jeden projekt, w ramach którego zostaną przeprowadzone dwie edycje
monitorowania losów zawodowych absolwentów szkół zawodowych z wykorzystaniem wypracowanych rozwiązań

*organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1118),
*szkoły wyższe,
*instytuty badawcze,
*stowarzyszenia lub związki jednostek samorządu
terytorialnego.

Uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie
wyższym

Wymagany wkład
własny beneficjenta SZOOP POWER
w wysokości min.
str. 186
3%.

PPROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Planowany termin
ogłoszenia naboru

Nabór od
31.07.2016 do
09.09.2016

Nabór od
01.08.2016 do
30.09.2016

Nabór od
26.08.2016 do
13.09.2016

Nazwa Działania

Typy projektów

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny
posiadający doświadczenie w tworzeniu materiałów/narzędzi
wspierających kształcenie w zakresie języka angielskiego
specjalistycznego. Beneficjent w ostatnich pięciu latach
opracował co najmniej pięć materiałów do nauczania języka
angielskiego specjalistycznego.

Działanie 2.15 Kształcenie i
szkolenie zawodowe
dostosowane do potrzeb
zmieniającej się gospodarki

Każdy projekt powinien dotyczyć opracowania materiałów multimedialnych (e-zasobów) z zakresu języka obcego
zawodowego wyłącznie dla jednego z 10 obszarów zawodowych wskazanych w regulaminie konkursu. W ramach
konkursu wybrany zostanie jeden, najwyżej oceniony projekt, dla każdego z 10 obszarów kształcenia.

Działanie 3.4 Zarządzanie w
instytucjach szkolnictwa
wyższego

Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie co najmniej trzech ze wskazanych poniżej
elementów:
• innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (np. learning-by-doing, design-thinking),
Uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie
• umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie
wyższym
kształcenia,
• w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. obcym,
• zarządzania informacją.

Planowana alokacja na
Instytucja
Konkurs w PLN
ogłaszająca Konkurs

Informacje
dodatkowe

Uwagi

17 358 000 zł

Ministerstwo
Edukacji Narodowej, www.efs.men.gov.pl

132 000 000 zł

Wymagany wkład
Narodowe Centrum
własny beneficjenta SZOOP POWER
Badań i Rozwoju
w wysokości min.
str. 161
http://www.ncbir.pl
3%.

SZOOP POWER
str. 116

Działanie 2.9 Rozwój ekonomii Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu realizację działań rzeczniczych i doradczych
społecznej, Wiedza Edukacja
na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii
Rozwój
społecznej.

*organizacje pozarządowe,
*uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie
wyższym,
*jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

7 000 000 zł

Ministerstwo
Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej, http://efs.mrpips.go
v.pl/

*podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i
monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad
tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;
*administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
*jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty,
*ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu
terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;
*instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;
*instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne
ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
*szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty,
zakłady doskonalenia zawodowego;
*uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
*przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie
przedsiębiorstwa;
*organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
*podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;
*partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np.
związki zawodowe, organizacje pracodawców;
*federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów
ekonomii społecznej.

20 000 000 zł

Centrum Projektów
Europejskich
https://www.cpe.go
v.pl

Wymagany wkład
własny beneficjenta SZOOP POWER
w wysokości min.
str. 176
3%.

30 000 000 zł

Ministerstwo
Rozwoju
https://www.power.
g ov.pl/

Wymagany wkład
własny beneficjenta SZOOP POWER
w wysokości min.
str. 166
3%.

Nabór od
31.08.2016 do
30.09.2016

Działanie 4.3 Współpraca
ponadnarodowa

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we
współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.Nowe rozwiązanie - to produkt
projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w
Polsce. Projekt standardowy to projekt realizowany w ramach Programu POWER lub RPO, wybrany w trybie
konkursowym i pozakonkursowym z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach Osi IV PO WER.Wnioski o
dofinansowanie mogą być składane w ramach czterech tematów: 1. Promowanie trwałego i wysokiej jakości
zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. 2. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. 3.
Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie. 4. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i
skuteczności administracji publicznej.

Nabór od
01.09.2016 do
30.09.2016

Działanie 4.1 Innowacje
społeczne

Przedmiotem konkursu są projekty na zoperacjonalizowanie, przetestowanie i wdrożenie do praktyki wnioskodawcy
modelu przygotowania wdrożeniowych prac licencjackich lub magisterskich na studiach z dziedziny nauk
humanistycznych lub społecznych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podstawowe jednostki
organizacyjne uczelni kształcące na kierunku z dziedziny nauk
humanistycznych lub społecznych, które posiadają co najmniej
ocenę A.

SZOOP POWER
str. 84

PPROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Planowany termin
ogłoszenia naboru

Nabór od
01.09.2016 do
30.09.2016

Nabór od
01.09.2016 do
30.09.2016

Nazwa Działania

Działanie 2.19 Usprawnienie
procesów inwestycyjnobudowlanych i planowania
przestrzennego

Działanie 2.8 Rozwój usług
społecznych świadczonych w
środowisku lokalnym

Typy projektów

Podmioty uprawnione do składania wniosków

*organizacje pozarządowe,
*partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
*przedsiębiorcy,
*inspektoraty nadzoru budowlanego,
*urzędy wojewódzkie,
*szkoły wyższe,
Przedmiotem konkursu są projekty na przeszkolenie pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej
*jednostki naukowe,
i nadzoru budowlanego z zakresu aktualnych przepisów prawa budowlanego oraz wyrobów budowlanych.
*Główny Urząd Nadzoru Budowlanego,
*jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki
organizacyjne,
*stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego.

Celem konkursu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu
wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy poprzez
szkolenia beneficjentów, którzy reprezentują różne szczeble samorządu terytorialnego.

*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.

Planowana alokacja na
Instytucja
Konkurs w PLN
ogłaszająca Konkurs

Informacje
dodatkowe

Uwagi

2 137 500 zł

Ministerstwo
Rozwoju
https://www.power.
g ov.pl/

SZOOP POWER
str. 141

21 654 000 zł

Ministerstwo
Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej, http://efs.mrpips.go
v.pl/

SZOOP POWER
str. 79

PPROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Planowany termin
ogłoszenia naboru

Nazwa Działania

Planowana alokacja na
Instytucja
Konkurs w PLN
ogłaszająca Konkurs

Informacje
dodatkowe

Uwagi

Typy projektów

Podmioty uprawnione do składania wniosków

*podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i
monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad
tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne,
*administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne,
*jednostki samorządu terytorialnego,
*ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu
terytorialnego, np. związki gmin, związki miast
*instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy,
*instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne
ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej,
*szkoły i placówki systemu oświaty,
*uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe,
*przedsiębiorstwa,
*organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia,
*podmioty ekonomii społecznej,
*partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np.
związki zawodowe, organizacje pracodawców,
*federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów
ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje
organizacji pozarządowych

20 876 120 zł

Centrum Projektów
Europejskich
https://www.cpe.go
v.pl

Wymagany wkład
własny beneficjenta SZOOP POWER
w wysokości min.
str. 176
3%.

W niniejszym konkursie nie ma ograniczeń co do rodzaju
podmiotów, które mogą wnioskować o dofinansowanie.

30 000 000 zł

Ministerstwo
Rozwoju
https://www.power.
g ov.pl/

Wymagany wkład
własny beneficjenta SZOOP POWER
w wysokości min.
str. 166
3%.

Nabór od
19.09.2016 do
30.09.2016

Działanie 4.3 Współpraca
ponadnarodowa

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we
współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Wnioski o dofinansowanie mogą być
składane w ramach sześciu tematów:
1. Modernizacja instytucji działających na rynku pracy, takich jak publiczne i prywatne służby zatrudnienia oraz lepsze
dostosowanie do potrzeb rynku pracy, w tym poprzez przedsięwzięcia służące zwiększaniu ponadnarodowej mobilności
pracowników oraz systemy mobilności oraz lepszej współpracy instytucji i właściwych zaangażowanych podmiotów,
2. Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług
socjalnych świadczonych w interesie ogólnym,
3. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii
społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia,
4. Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym
wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz
promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji,
5. Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu
kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym
poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju
systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami,
6. Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na
szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia
prawa i dobrego rządzenia.

Nabór od
20.09.2016 do
31.10.2016

Działanie 4.1 Innowacje
społeczne

Przedmiotem konkursu są projekty na opracowanie koncepcji akceleratora obligacji społecznych i jej przetestowanie
oraz zbudowanie potencjału do wdrażania obligacji społecznych oraz koalicji na rzecz ich realizacji.

PPROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
Planowany termin
ogłoszenia naboru

Nabór od
20.06.2016 do
20.09.2016

Nazwa Działania

Typy projektów

Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania
4.1 Badania naukowe i prace przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne
rozwojowe. Poddziałanie 4.1.1 prace rozwojowe, wpisujące się w zakres tematyczny przedstawiony w
Strategiczne programy
agendzie badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia SYNChem (projekt, w
badawcze dla gospodarki
którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska
dofinansowania).

Podmioty uprawnione do składania wniosków

1. Konsorcjum jednostek naukowych
2. Konsorcjum z udziałem przedsiębiorstw i jednostek
naukowych

Planowana alokacja na
Instytucja
Konkurs w PLN
ogłaszająca Konkurs

30 000 000 zł

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju
http://www.poir.gov.
pl/nabory/41badania-naukowe-iprace-rozwojowe411-strategiczneprogramy-badawczedla-gospodarki/

Informacje
dodatkowe

Uwagi

-

SZOOP POIR str.91

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Planowany termin
ogłoszenia naboru

Nazwa Działania

Typy projektów

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne
źródła energii

1. 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,
2. budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do
produkcji lub produkcji i dystrybucji energii cieplnej, pochodzącej ze źródeł
odnawialnych, w oparciu o moc instalowanej jednostki. Przez modernizację
infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii rozumie się
przebudowę w celu podwyższenia parametrów technicznych i
eksploatacyjnych tej infrastruktury, w wyniku których nastąpi przyrost mocy
zainstalowanej (w odniesieniu do instalacji służącej do produkcji energii) lub
ograniczenie strat sieciowych o co najmniej 20% (w odniesieniu do
infrastruktury służącej dystrybucji energii). Jako element projektu możliwy
będzie również zakup niezbędnych urządzeń służących do produkcji lub
dystrybucji wytworzonej energii.

Nabór od
29.08.2016 do
12.09.2016

Działanie VIII.3 Wsparcie
przedsiębiorczości Poddziałanie
VIII.3.3 Wsparcie
przedsiębiorczości w formach
bezzwrotnych - ZIT

Bezzwrotne wsparcie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na
rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej, obejmujące: 1. dotacje na uruchomienie działalności
gospodarczej 2. finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie
wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub
gospodarczej 3. wsparcie szkoleniowo-doradcze:
oświatową na podstawie odrębnych przepisów).
a) szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
b) pomoc w przygotowaniu biznesplanu
c) doradztwo w sprawie bieżących zagadnień związanych z
prowadzoną działalnością

Nabór od
12.09.2016 do
29.09.2016

Działanie II.2
Internacjonalizacja
przedsiębiorstw. Poddziałanie
II.2.2 Promocja gospodarcza
regionu

1. Przygotowanie i promocja kompleksowych ofert inwestycyjnych
2.
Tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej
3. Organizacja i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie
międzynarodowej rangi gospodarczej regionu

Nabór od
26.08.2016 do
2.09.2016

*jednostki samorządu terytorialnego, 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.

Planowana alokacja na
Instytucja
Konkurs w PLN
ogłaszająca Konkurs

Informacje
dodatkowe

Instytucja
20 217 000, 00 EUR (88 Zarządzająca RPO WŁ Wymagany wkład
833 498,00 PLN)
2014-2020
własny beneficjenta
www.rpo.lodzkie.pl

5 245 000 EUR (ok. 22
366 000 PLN)

− Jednostki samorządu terytorialnego − Jednostki
organizacyjne jst posiadające osobowość prawną −
5 000 000 EUR (21 322
Organizacje pozarządowe − Izby gospodarcze i organizacje 000 PLN)
przedsiębiorców − Jednostki naukowe − Szkoły wyższe

Uwagi

SZOOP RPOWŁ
str. 63

Instytucja
Pośrednicząca
(Wojewódzki Urząd
Pracy w Łodzi)
www.rpo.wup.lodz.pl
Instytucja
Pośrednicząca
(Związek ZIT)

Wymagany wkład
własny beneficjenta
w wysokości min.
5%.

SZOOP RPOWŁ
str. 51

Instytucja
Pośrednicząca
(Centrum Obsługi
Przedsiębiorcy)
www.cop.lodzkie.pl

Wymagany wkład
własny beneficjenta
w wysokości min.
15%.

SZOOP RPOWŁ
str. 15

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Planowany termin
ogłoszenia naboru

Nazwa Działania

Typy projektów

Nabór od
16.09.2016 do
30.09.2016

Poddziałanie IV.3.2 Ochrona
powietrza

1. budowa (z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy, nadbudowy)
pasywnych budynków użyteczności publicznej polegające na projektach
pilotażowych lub demonstracyjnych,
2. 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),
3. 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.

kwartał III 2016

Działanie XI.2 Kształcenie osób
dorosłych

Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy
są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem
umiejętności oraz kompetencji cyfrowych i językowych

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Planowana alokacja na
Instytucja
Konkurs w PLN
ogłaszająca Konkurs

*jednostki samorządu terytorialnego, związki i
stowarzyszenia jst
*jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość
prawną
*przedsiębiorcy
*organizacje pozarządowe
*jednostki naukowe, placówki oświatowe, szkoły wyższe
*spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, TBS

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie
1 339 000 EUR (ok. 5
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub
710 000 PLN)
oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

25 000 000, 00 EUR
(109 850 000,00 PLN)

Informacje
dodatkowe

Uwagi

Instytucja
Zarządzająca RPO WŁ Wymagany wkład
2014-2020
własny beneficjenta
www.rpo.lodzkie.pl

SZOOP RPOWŁ
str. 79

Instytucja
Zarządzająca RPO WŁ
2014-2020
www.rpo.lodzkie.pl

SZOOP RPOWŁ
str. 225

Wymagany wkład
własny beneficjenta
w wysokości min.
11%.

PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Lp

KONKURS

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Data rozstrzygnięcia

Informacje dodatkowe

1 SONATA BIS

15 czerwca 2016

15 września 2016

15 marca 2017

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 2016

15 września 2016

15 marca 2017

Konkurs na projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

3 MAESTRO

15 czerwca 2016

15 września 2016

15 marca 2017

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 OPUS

15 września 2016

15 grudnia 2016

15 czerwca 2017

Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowobadawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

5 PRELUDIUM

15 września 2016

15 grudnia 2016

15 czerwca 2017

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające
stopnia naukowego doktora.

6 SONATA

15 września 2016

15 grudnia 2016

15 czerwca 2017

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające
stopień naukowy doktora.

7 POLONEZ

15 września 2016

15 grudnia 2016

15 czerwca 2017

Konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

8 BEETHOVEN

15 września 2016

15 grudnia 2016

15 października 2017

Konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze.

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

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH - STRATEGMED
Planowany termin
ogłoszenia naboru

Nazwa Konkursu

Typy projektów

Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w
zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny
regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych
KONKURS NA PROJEKTY W
prowadzonych w czterech obszarach:
RAMACH STRATEGICZNEGO
* kardiologii i kardiochirurgii
od 15 września
PROGRAMU BADAŃ
* onkologii
2016 (nabór
NAUKOWYCH I PRAC
* neurologii i zmysłach
jednoetapowy, trwa ROZWOJOWYCH „PROFILAKTYKA
* medycynie regeneracyjnej
42 dni)
I LECZENIE CHORÓB
Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i
CYWILIZACYJNYCH” –
konkurencyjności polskiej gospodarki (w takich obszarach, jak np.
STRATEGMED
biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych
projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod
profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Planowana alokacja na
Instytucja
Konkurs w PLN
ogłaszająca Konkurs

Konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o zasadach finansowania nauki, tj.
grupa jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzi co najmniej pięć podmiotów:
* co najmniej jedna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i
upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014, oraz
co najmniej jeden przedsiębiorca będący przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 1 załącznika
I do rozporządzenia nr 651/2014 i zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. w
sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE
L 124 z 20.05.2003, str. 36), posiadający zdolność do zastosowania w działalności
115 mln PLN
gospodarczej rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu, oraz uzupełniająco do
minimum wskazanego powyżej (pięć podmiotów), jednostki naukowe, przedsiębiorcy lub
inne jednostki organizacyjne;
* prowadzących działalność gospodarczą lub badawczo-rozwojową na terytorium RP,
potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru;
* dających rękojmię rzetelnego wydatkowania środków publicznych. Wzór oświadczenia o
zdolności do rzetelnego wydatkowania środków publicznych, stanowi załącznik nr 1 do
Regulaminu

Regulamin
Konkursu

http://www.ncbir.
pl/programystrategiczne/profil
Narodowe Centrum aktyka-i-leczenieBadań i Rozwoju chorobcywilizacyjnych--strategmed/strate
gmed-iii-konkurs/

