HARMONOGRAM NAJBLIŻSZYCH KONKURSÓW

IV'18

V'18

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje
kadr medycznych
Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
(ZINTEGROWANE PROGRAMY UCZELNI)
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJ. ŁÓDZKIEGO

Poddziałanie X.3.3 Działania uzupełniające
populacyjne programy profilaktyczne
PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

OPUS
PRELUDIUM

VI'18

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Planowany termin
ogłoszenia naboru

Nabór od
12.03.2018 do
12.04.2018

Nabór od
16.03.2018 do
16.04.2018

Planowana alokacja na Konkurs w PLN
Nazwa Działania

Działanie 5.4 Kompetencje
zawodowe i kwalifikacje kadr
medycznych

Działanie 5.4 Kompetencje
zawodowe i kwalifikacje kadr
medycznych

Instytucja
ogłaszająca Konkurs

Informacje
dodatkowe

Uwagi

Typy projektów

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują realizację szkoleń dla pracowników innych zawodów istotnych z
punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia (ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych,
pilotów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, opiekunów medycznych,
terapeutów środowiskowych), zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia, w obszarach istotnych dla
zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych w co najmniej 3 województwach. Projekty musza zakładać, że
co najmniej 50 % godzin edukacyjnych realizowanych będzie w formie praktycznej (np.: w formie warsztatów, praktyk,
zajęć w warunkach symulowanych etc.)
Program szkolenia musi zostać sformułowany w języku efektów kształcenia oraz przewidywać przeprowadzenie
walidacji kwalifikacji i/lub kompetencji uzyskanych w projekcie przez jego uczestników.

Wnioskodawcą może być:
*uczelnia wyższa kształcąca na kierunku lekarskim lub lekarsko
– dentystycznym lub/i pielęgniarstwo lub/ i położnictwo lub/i
zdrowie publiczne lub/i fizjoterapia lub/i diagnostyka
laboratoryjna i nie posiada negatywnej oceny PKA na ww.
kierunkach lub
*podmiot prowadzący działalność szkoleniową, który w
ostatnich 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia
wniosku o dofinansowanie projektu przeszkolił co najmniej 100
osób – pracowników sektora ochrony zdrowia tożsamych z
planowaną grupą grupa docelową w projekcie.

10 000 000,00 PLN

Ministerstwo
Wymagany wkład http://www.powe
Zdrowia
własny na poziomie r.gov.pl/nabory/1http://www.zdrowie.
3%
116/
gov.pl

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują realizację kursów podyplomowych dla lekarzy, wykraczających
poza program specjalizacji, a których zakres tematyczny dotyczy zagadnień medycznych opartych o Evidence Based
Medicine związanych z rozwojem umiejętności medycznych w zakresie chorób układu krążenia (w tym kardiologii
prenatalnej, dziecięcej kardiologii interwencyjnej) lub/i chorób nowotworowych (w tym leczenia bólu) lub/i chorób i
zaburzeń psychicznych lub/i chorób układu kostno-stawowo – mięśniowego lub/i chorób układu oddechowego lub/i
umiejętności chirurgicznych.

Projektodawcą mogą być:
*podmioty uprawnione do prowadzenia szkolenia
specjalizacyjnego lub szkolenia w zakresie uzyskiwania
umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub
udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;
*inne podmioty niż wymienione w art. 19 ust 1. pkt.1 ww.
ustawy uprawnione do kształcenia podyplomowego na
podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: uczelnie
medyczne, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i
badawczą w dziedzinie nauk medycznych, instytuty badawcze
działające w systemie ochrony zdrowia;
*inne podmioty niż wymienione w art. 19 ust 1. pkt 1 i 2 ww.
ustawy po uzyskaniu wpisu w rejestrze podmiotów
prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy
dentystów, zwane dalej "organizatorami kształcenia".

80 000 000,00 PLN

Ministerstwo
Wymagany wkład http://www.powe
Zdrowia
własny na poziomie r.gov.pl/nabory/1http://www.zdrowie.
3%
115/
gov.pl

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;
Nabór maj 2018 r.
(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.

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

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/

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
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

Projekt, który:
Nabór od
15.03.2018 do
15.05.2018

Działanie 4.1 Badania naukowe
i prace rozwojowe / 4.1.2
Regionalne agendy naukowobadawcze

*obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej:
(projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać
dofinansowania),
*jedna jednostka naukowa (lider konsorcjum) oraz
*wpisuje się tematycznie w Zakres regionalnych agend naukowo*jedno przedsiębiorstwo.
badawczych,
*może obejmować prace przedwdrożeniowe.

Maksymalna wartość
kosztów
kwalifikowalnych
projektu - 10 mln zł.

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

-

http://www.poir.
gov.pl/nabory/112/

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Planowany termin
ogłoszenia naboru

Nazwa Działania

Typy projektów

Projekty mogą obejmować w szczególności następujące działania:
a) Usługi zdrowotne:
• badanie kolonoskopowe,
• koszt znieczulenia.
b) Zapewnianie dojazdu niezbędnego do realizacji badania dla danej osoby
z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem;
Poddziałanie X.3.3 Działania
c) Zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba
uzupełniające populacyjne
objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia;
Nabór od 7.05.2018 programy profilaktyczne w
d) Zapewnienie opieki osoby trzeciej nad osobą, która poddała się badaniu
do 14.05.2018
kierunku wczesnego wykrywania kolonoskopowemu ze znieczuleniem (po przeprowadzeniu tego badania);
nowotworu jelita grubego, piersi i e) Działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji
szyjki macicy
prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu osób do
badań profilaktycznych (nie mogą stanowić jedynego działania w ramach
projektu). Działania edukacyjne mogą być też kierowane do kadr POZ i kadr
placówki medycyny pracy. Tego typu działania nie mogą stanowić jedynego
działania w ramach projektu. Prowadzenie działań z zakresu edukacji
prozdrowotnej możliwe będzie przez osoby z wykształceniem lekarskim lub
pielęgniarskim lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Planowana alokacja na
Instytucja
Konkurs w PLN
ogłaszająca Konkurs

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki
organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
- podmioty wykonujące działalność leczniczą wskazane w
ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej,
- instytucje naukowe,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
9 100 000,00 PLN
- organizacje pozarządowe,
- podmioty ekonomii społecznej, legitymujące się
doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących
zakres projektu,– z wyłączeniem:
osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie
przepisów odrębnych).

Urząd Marszałkowski
Województwa
Łódzkiego
rpo.lodzkie.pl

Informacje
dodatkowe

Wymagany
minimalny wkład
własny beneficjenta
w wysokości 9%

Uwagi

https://rpo.lodzki
e.pl/skorzystaj-zprogramu/zobaczogloszenia-iwyniki-naborowwnioskow/item/2
452-poddzialaniex-3-3-dzialaniauzupelniajacepopulacyjneprogramyprofilaktyczne-wkierunkuwczesnegowykrywanianowotworu-jelitagrubego-piersi-iszyjki-macicy

PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Lp

KONKURS

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Data rozstrzygnięcia

Informacje dodatkowe

1 OPUS

15 marca 2018

15 czerwca 2018

grudzień 2018

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

2 PRELUDIUM

15 marca 2018

15 czerwca 2018

grudzień 2018

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

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

