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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 

18.09.2017 do 

20.10.2017

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 jest szkoła wyższa publiczna bądź 

niepubliczna albo jednostka naukowa 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. 153

https://www.pow

er.gov.pl/strony/

o-

programie/doku

menty/szczegolo

wy-opis-osi-

priorytetowych-

programu-

operacyjnego-

wiedza-edukacja-

rozwoj-2014-

2020/ 

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 

18.09.2017 do 

18.12.2017

Działanie 4.1  Badania naukowe 

i prace rozwojowe. 

Poddziałanie 4.1.4 Projekty 

aplikacyjne

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują 

badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo 

eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace 

przedwdrożeniowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych, 

nie mogą uzyskać dofinansowania). 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się 

konsorcja składające się z co najmniej jednej jednostki 

naukowej oraz co najmniej jednego przedsiębiorstwa.

Alokacja 200 000 000 zł. 

Maksymalna wartość 

kosztów 

kwalifikowalnych 

wynosi 10 mln zł.

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju 

http://www.ncbir.pl

-

SZOOP POIR str. 

96

http://www.poir.

gov.pl/szukaj/?pa

ram=szoop#/para

m=szoop/rodzaj=

0/domyslne=1

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 

31.08.2017 do 

30.11.2017

Działanie 2.3 Cyfrowa 

dostępność i użyteczność 

informacji sektora publicznego. 

Poddziałanie 2.3.1. „Cyfrowe 

udostępnienie informacji 

sektora publicznego ze źródeł 

administracyjnych i zasobów 

nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe 

udostępnienie zasobów nauki)

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektu: Typ II: Cyfrowe 

udostępnienie zasobów nauki. W ramach Poddziałania 2.3.1 dofinansowanie 

udzielane jest projektom, dzięki którym zostaną udostępnione do 

ponownego wykorzystania zasoby nauki.

- centralne jednostki administracji rządowej/organy 

administracji rządowej,

- jednostki podległe lub nadzorowane przez centralne 

jednostki administracji rządowej (z wyłączeniem 

jednostek administracji niezespolonej),

- jednostki naukowe w znaczeniu określonym przez 

ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki,

- uczelnie w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 27 

lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

- urzędy wojewódzkie, o ile występują w partnerstwie z 

podmiotami, wśród których są inne urzędy wojewódzkie.

120 000 000,00 PLN

Centrum Projektów 

Polska Cyfrowa

https://cppc.gov.pl/n

abor-wnioskow-2-3-1-

nauka-iii-konkurs/

-

SZOOP POPC str. 

36

https://cppc.gov.

pl/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 

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

Wymagany wkład 

własny na poziomie 

15% wydatków 

kwalifikowalnych

SZOOP RPOWŁ 

str. 67

http://rpo.lodzkie.

pl/images/2017/3

92-zmiana-

szoop/SZOOP.pdf 

Nabór od 

04.12.2017 do 

21.12.2017

Poddziałanie IV.3.2 Ochrona 

Powietrza

- budowa (z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy, nadbudowy) pasywnych 

budynków użyteczności publicznej polegające na projektach pilotażowych 

lub demonstracyjnych,

- 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),

- 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

- jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i 

stowarzyszenia jst;

- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość 

prawną;

- przedsiębiorcy;

- organizacje pozarządowe;

- jednostki naukowe, placówki oświatowe, szkoły wyższe;

- spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, TBS

124 682 025 PLN

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Łódzkiego 

rpo.lodzkie.pl

Wymagany wkład 

własny na poziomie 

15% wydatków 

kwalifikowalnych

SZOOP RPOWŁ 

str. 60

http://rpo.lodzkie.

pl/images/2017/3

92-zmiana-

szoop/SZOOP.pdf 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO



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 

29.12.2017 do 

19.01.2018

Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne 

źródła energii

- 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,

- budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji 

lub produkcji i dystrybucji energii cieplnej, pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych, w oparciu o moc instalowanej jednostki.

- jednostki samorządu terytorialnego (jst), 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

42 493 000 PLN 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Łódzkiego 

rpo.lodzkie.pl

Wymagany wkład 

własny na poziomie 

15% wydatków 

kwalifikowalnych

SZOOP RPOWŁ 

str. 60

http://rpo.lodzkie.

pl/images/2017/3

92-zmiana-

szoop/SZOOP.pdf 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO



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

1 OPUS 15 września 2017 15 grudnia 2017 15 czerwca 2018
Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-

badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

2 PRELUDIUM 15 września 2017 15 grudnia 2017 15 czerwca 2018
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające 

stopnia naukowego doktora.

3 DAINA 15 września 2017 15 grudnia 2017 30 czerwca 2018
Konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie we 

wszystkich dyscyplinach naukowych

4 SONATINA 15 grudnia 2017 15 marca 2018 15 września 2017
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany 

w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

5 ETIUDA 15 grudnia 2017 15 marca 2018 15 września 2017 Konkurs na stypendia doktorskie.

6 UWERTURA 15 grudnia 2017 15 marca 2018 15 września 2017 Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.

7 TANGO 15 grudnia 2017 15 marca 2018 15 września 2017
Konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w 

rezultacie badań podstawowych.

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

PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Aktualne informacje o konkursach:

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

