
VII'17 VIII'17 IX'17

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

(kadra dla BPO, SSC, IT)

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

(kadra dla przemysłu motoryzacyjnego)

Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa 

wyższego

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-

badawcze

Poddziałanie VII.1.3 Technologie informacyjno-

komunikacyjne miasto Łódź

Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków

HARMONIA

MAESTRO

SONATA

SONATA BIS

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJ. ŁÓDZKIEGO

PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

HARMONOGRAM NAJBLIŻSZYCH KONKURSÓW

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

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 od 

08.05.2017 do 

28.07.2017

Działanie 3.1 Kompetencje w 

szkolnictwie wyższym

Projekty w przedmiotowym konkursie muszą wspierać rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT), 

stanowiącego duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych. Założeniem 

interwencji jest również tworzenie warunków sprzyjających lokowaniu usług dla biznesu w mniejszych miastach, 

posiadających potencjał rozwojowy w tym zakresie.

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź 

niepubliczna, kształcąca co najmniej 100 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.Ponadto, 

wnioskodawcą może być wyłącznie szkoła wyższa posiadająca 

siedzibę lub oddział zamiejscowy istniejący co najmniej 24 

miesiące w mieście, którego liczba mieszkańców nie przekracza 

240 tys. mieszkańców.

100 000 000,00 PLN

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju 

http://www.ncbr.gov

.pl/ 

Wymagany wkład 

własny na poziomie 

3%

SZOOP POWER 

str. 147

Nabór od 

08.05.2017 do 

28.07.2017

Działanie 3.1 Kompetencje w 

szkolnictwie wyższym

Projekty w przedmiotowym konkursie muszą wspierać rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego, stanowiącego duży 

potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych. Cel ten zostanie osiągnięty 

poprzez zagwarantować współpracę szkoły wyższej z przedsiębiorcą w procesie przygotowania i realizacji procesu 

dydaktycznego.

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź 

niepubliczna, kształcąca co najmniej 100 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.

100 000 000,00 PLN

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju 

http://www.ncbr.gov

.pl/ 

Wymagany wkład 

własny na poziomie 

3%

SZOOP POWER 

str. 147

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 

29.05.2017 do 

28.07.2017

Działanie 3.4 Zarządzanie w 

instytucjach szkolnictwa 

wyższego

Projekty w przedmiotowym konkursie muszą wspierać rozwój kompetencji dydaktycznych kadr uczelni w zakresie 

innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi 

bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w języku obcym, zarządzania 

informacją.

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź 

niepubliczna, przy czym wydział uczelni, który będzie realizować 

działania w ramach projektu, nie może posiadać w momencie 

złożenia wniosku negatywnej oceny jakości kształcenia PKA na 

którymkolwiek z kierunków, w ramach których będą 

realizowane działania w ramach projektu.

50 000 000,00 PLN

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju 

http://www.ncbr.gov

.pl/ 

Wymagany wkład 

własny na poziomie 

3%

SZOOP POWER 

str. 161

Nabór od 

26.06.2017 do 

15.09.2017

Działanie 3.5 Kompleksowe 

programy szkół wyższych

-Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy 

i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

-Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla 

gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych 

kompetencji w konkretnych obszarach   oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje 

pracodawców.

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

studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy. Tworzenie i realizacja wysokiej jakości programów 

studiów doktoranckich.

-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.

-Wdrażanie na uczelniach zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia.

-Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, 

umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie 

kształcenia, prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją.

-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.

500 000 000,00 PLN

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju 

http://www.ncbr.gov

.pl/ 

Wymagany wkład 

własny na poziomie 

3%

SZOOP POWER 

str. 161

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 

12.06.2017 do 

12.09.2017

4.1  Badania naukowe i prace 

rozwojowe. Poddziałanie 4.1.2 

Regionalne agendy naukowo-

badawcze

Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania 

przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne 

prace rozwojowe, wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-

badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych 

przez samorządy województw (projekt, w którym nie przewidziano 

eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

Konsorcjum, w którego skład wchodzi:

co najmniej jedna jednostka naukowa oraz

co najmniej jedno przedsiębiorstwo.

Zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 

podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów 

kwalifikowanych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w 

całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi 

minimum 30%. Liderem konsorcjum może być wyłącznie 

jednostka naukowa

340 000 000 zł

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju 

http://www.ncbir.pl

-
SZOOP POIR 

str.91

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/8402/SZOP_POIR_wszystkie_osie_28082015.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/8402/SZOP_POIR_wszystkie_osie_28082015.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 7.07.2017 

do 14.07.2017

Poddziałanie VII.1.3 Technologie 

informacyjno-komunikacyjne 

miasto Łódź

1. budowa systemów teleinformatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą 

dla potrzeb elektronicznego obiegu dokumentów wraz z obiegiem spraw i 

pracy (workflow), modelowania i optymalizacji procesów w administracji 

publicznej 

2. budowa szeroko dostępnych dla obywateli regionalnych platform 

umożliwiających dostęp przez Internet do usług publicznych

3. budowa teleinformatycznych systemów komunikacji (podpis 

elektroniczny, elektroniczna pieczątka oraz inne sposoby uwierzytelniania 

form elektronicznych) 

4. rozwój infrastruktury informatycznej zapewniającej skuteczne 

mechanizmy zarządzania prawami dostępu do informacji i monitorowanie 

tego dostępu 

5. upowszechnienie systemów teleinformatycznych, pozwalających na 

szybką i sprawną wymianę danych pomiędzy różnymi podmiotami, 

umożliwiających poszerzenie zakresu spraw, które można zrealizować drogą 

elektroniczną 

6. budowa, przebudowa lub zakup systemów zapewniających 

bezpieczeństwo przechowywania danych cyfrowych

- Miasto Łódź

Wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w 

partnerstwie z Miastem Łodzią:

- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość 

prawną

- organy administracji rządowej oraz ich jednostki 

podległe (wyłącznie w

sytuacji, w której projekt nie będzie miał zasięgu 

krajowego)

- instytucje kultury

- szkoły wyższe

- jednostki naukowe

- archiwa państwowe

- podmioty lecznicze, w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z 

dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 

działające w publicznym systemie ochrony

zdrowia

- organizacje pozarządowe

6 730 940,15 PLN

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Łódzkiego 

rpo.lodzkie.pl

Wymagany 

minimalny wkład 

własny beneficjenta 

w wysokości 5%

SZOOP RPOWŁ 

str. 134

Nabór od 

09.10.2017 do 

20.10.2017

Poddziałanie IV.2.2 

Termomodernizacja budynków

*głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej   

wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne,

*głęboka modernizacja energetyczna mieszkalnych budynków komunalnych 

wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne

Budynki użyteczności publicznej zgodnie z § 3 pkt. 6 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z 

późn. zm. )

Przez budynek komunalny rozumie się budynek, w którym wszystkie lokale 

mieszkalne są własnością gminy.

*jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i 

stowarzyszenia jst,

*jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość 

prawną,

*jednostki sektora finansów publicznych posiadające 

osobowość prawną,

*jednostki naukowe,

*szkoły wyższe,

*osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi 

szkoły i placówki,

*podmioty lecznicze,

*instytucje kultury,

*kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych,

*organizacje pozarządowe,

*Państwowe Gospodastwo Leśne Lasy Państwowe i jego 

jednostki organizacyjne.

65 611 513,80 PLN

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Łódzkiego 

rpo.lodzkie.pl

-
SZOOP RPOWŁ 

str. 76

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

http://www.rpo.lodzkie.pl/images/302_zmiany_w_szoop_20102015/SZOOP_RPO_W%C5%81_IX-XII_bez_rej._zm_na_ZW%C5%81_20.10.2015_AW.pdf
http://www.rpo.lodzkie.pl/images/302_zmiany_w_szoop_20102015/SZOOP_RPO_W%C5%81_IX-XII_bez_rej._zm_na_ZW%C5%81_20.10.2015_AW.pdf
http://www.rpo.lodzkie.pl/images/302_zmiany_w_szoop_20102015/SZOOP_RPO_W%C5%81_IX-XII_bez_rej._zm_na_ZW%C5%81_20.10.2015_AW.pdf
http://www.rpo.lodzkie.pl/images/302_zmiany_w_szoop_20102015/SZOOP_RPO_W%C5%81_IX-XII_bez_rej._zm_na_ZW%C5%81_20.10.2015_AW.pdf


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

3 HARMONIA 14 czerwca 2017 15 września 2017 15 marca 2018 Konkurs na projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

4 MAESTRO 14 czerwca 2017 15 września 2017 15 marca 2018

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.

5 SONATA 14 czerwca 2017 15 września 2017 15 marca 2018
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające 

stopień naukowy doktora.

6 SONATA BIS 14 czerwca 2017 15 września 2017 15 marca 2018

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.

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

PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Aktualne informacje o konkursach:


