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Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe /
4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJ. ŁÓDZKIEGO

Poddziałanie XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych
Poddziałanie X.3.3 Działania uzupełniające
populacyjne programy profilaktyczne w kierunku
wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego,
piersi i szyjki macicy.
Poddziałanie X.3.1 Programy z uwzględnieniem
rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy
oraz umożliwiające wydłużenie aktywności
zawodowej
PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

SONATINA
ETIUDA
UWERTURA
OPUS
PRELUDIUM
MOZART

III'19

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Planowany termin
ogłoszenia naboru

Nabór od
30.11.2018 do
25.01.2019

Planowana alokacja na Konkurs w PLN
Nazwa Działania

Działanie 3.1 Kompetencje w
szkolnictwie wyższym

Typy projektów

Projekt ma obejmować swoim zakresem stworzenie i realizację jednego z dwóch poniżej wskazanych rodzajów kursów
edukacyjnych w formie e-learningu:
- kurs edukacyjny dla studentów, stanowiący dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia;
- masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich chętnych.
Kursy muszą być bezpłatne i powszechnie dostępne. Wybrane do dofinansowania kursy zostaną umieszczone na
specjalnie utworzonej platformie, której administratorem będzie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Platforma
oparta na spolszczonej platformie Open EdX będzie zawierała kursy w formie e-learningu/MOOC. Platforma Open edX
będzie udostępniana jako oprogramowanie typu Open-Source na licencji AGPL. Nie będzie ograniczeń w wykorzystaniu
zasobów platformy w celu tworzenia i udostępniania kursów.Wnioskodawca we wniosku ma obowiązek zaprezentować
cel główny i cele szczegółowe kursu, rodzaj kursu (grupę docelową), opis kursu (sylabus) ze wskazaniem poszczególnych
tematów oraz szacowanym czasem niezbędnym (liczba godzin) na zgłębienie danego zagadnienia, wykorzystywane
metody i narzędzia dydaktyczne, korzyści dla uczestnika kursu opisane za pomocą efektów kształcenia. We wniosku
niezbędne jest również uwzględnienie informacji nt. planowanego monitorowania postępu w nauce uczestnika kursu
jak również formy zaliczenia, walidacji, weryfikacji. Ponadto wnioskodawca powinien przedstawić we wniosku potencjał
kadrowy, jakim dysponuje, jak również sposób wykorzystania go do realizacji kursu.Realizacja kursów w projekcie ma
prowadzić do uzyskania co najmniej dwóch spośród następujących kompetencji odpowiadających potrzebom
społeczno-gospodarczym:
- językowe
- informatyczne
- analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów
- komunikacyjne
- w zakresie przedsiębiorczości.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź
niepubliczna (lub konsorcjum uczelni), 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.

Ogólna pula środków przeznaczona na
dofinansowanie projektów
10 000 000 PLN

Instytucja
ogłaszająca Konkurs

Informacje
dodatkowe

Narodowe Centrum
Wymagany wkład
Badań i Rozwoju
własny na poziomie
http://www.ncbr.gov
3%
.pl/

Uwagi

http://www.powe
r.gov.pl/nabory/1192/#Informacje
%20o%20naborze

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
Planowany termin
ogłoszenia naboru

Nabór od
29.11.2018 do
28.02.2019

Planowana alokacja na Konkurs w PLN
Nazwa Działania

Typy projektów

4.1 Badania naukowe i prace
rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne
Projekt, który obejmuje badania przemysłowe.
programy badawcze dla
gospodarki

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej:
1) jedno przedsiębiorstwo (Lider konsorcjum)
oraz
2) jedna jednostka naukowa

Instytucja
ogłaszająca Konkurs

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców – na
realizację badań przemysłowych (intensywność wsparcia)
– określają § 13 oraz § 14 rozporządzenia MNiSW.Poziom
finansowania dla jednostek naukowych – na realizację
badań przemysłowych (intensywność wsparcia) wynosi do
Narodowe Centrum
100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt
Badań i Rozwoju
jest realizowany w ramach ich działalności
http://www.ncbir.pl
niegospodarczej.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie
projektów: 50 mln PLN (wyłącznie z kategorii regionów
słabiej rozwiniętych)

Informacje
dodatkowe

-

Uwagi

http://www.poir.
gov.pl/nabory/132/#Informacje%
20o%20naborze

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Planowany termin
ogłoszenia naboru

Nazwa Działania

Typy projektów

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Planowana alokacja na
Instytucja
Konkurs w PLN
ogłaszająca Konkurs

Kwota przeznaczona na
dofinansowanie
projektów w ramach
Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:
niniejszego konkursu
Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy
wynosi 13 871 392,60
są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem
O dofinansowanie mogą się ubiegać:
PLN. Minimalny poziom
umiejętności oraz kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych i językowych.
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie wkładu własnego
Nie ma możliwości realizacji projektów mających na celu podnoszenie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub wynosi – 11%.
zarówno kompetencji językowych i cyfrowych.
oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Minimalna wartość
Projekt zakłada wsparcie w zakresie wyłącznie kompetencji językowych albo
projektu: 550 000,00
wyłącznie kompetencji cyfrowych.
PLN.
Maksymalna wartość
projektu wynosi 1 000
000,00 PLN.

Nabór
od 2018-12-15
do 2019-01-15

Poddziałanie XI.2.1 Kształcenie
osób dorosłych

Nabór
od 2019-01-01
do 2019-01-21

Działania wspierające i uzupełniające Program profilaktyki raka piersi oraz
Program profilaktyki raka szyjki macicy, w tym działania zwiększające
zgłaszalność na badania profilaktyczne.
Projekty obejmują w szczególności następujące działania:
a) Działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji
prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu kobiet do
badań profilaktycznych (nie mogą stanowić jedynego działania w ramach
Poddziałanie X.3.3 Działania
projektu). Działania edukacyjne z zakresu profilaktyki mogą być również
uzupełniające populacyjne
kierowane do kadr POZ (tj. lekarzy POZ oraz osób współpracujących z
programy profilaktyczne w
placówką POZ lub osób pracujących na rzecz placówki POZ) i kadr medycyny
kierunku wczesnego wykrywania
pracy. Prowadzenie działań z zakresu edukacji prozdrowotnej możliwe jest
nowotworu jelita grubego, piersi i
wyłącznie przez osoby z wykształceniem lekarskim, pielęgniarskim lub
szyjki macicy
położniczym lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne
b) Zapewnienie dojazdu niezbędnego do realizacji badania (usługi
zdrowotnej) w ramach Programu profilaktyki raka piersi/raka szyjki macicy
dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z
powrotem.
c) Zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba
objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.

O dofinansowanie mogą występować:
- 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,
- 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).

Kwota przeznaczona na
dofinansowanie
projektów w ramach
niniejszego konkursu
wynosi 13 156 780,00
PLN. Minimalny poziom
wkładu własnego
wynosi – 9%.

Informacje
dodatkowe

Uwagi

Urząd Marszałkowski
Województwa
Łódzkiego
rpo.lodzkie.pl

https://rpo.lodzki
e.pl/skorzystaj-zprogramu/zobaczogloszenia-iwyniki-naborowwnioskow/item/3
044-poddzialaniaxi-2-1-ksztalcenieosob-doroslych

Urząd Marszałkowski
Województwa
Łódzkiego
rpo.lodzkie.pl

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

Nabór
od 2019-01-28
do 2019-02-11

Poddziałanie X.3.1 Programy z
uwzględnieniem rehabilitacji
medycznej ułatwiające powroty
do pracy oraz umożliwiające
wydłużenie aktywności
zawodowej

Projekty mające na celu wdrożenie „Programu edukacyjno-rehabilitacyjnego
w zaburzeniach nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią
somatyczną dla mieszkańców województwa łódzkiego:
- Etap promocji i informacji o Programie
- Etap kwalifikacji pacjentów do Programu oraz działań diagnostycznych
- Etap oddziaływania leczniczego
- Etap zakończenia udziału w Programie i oceny jego skuteczności
- Końcowe indywidualne konsultacje z psychologiem lub lekarzem
psychiatrą.

O dofinansowanie mogą występować:
- 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,
- organizacje pozarządowe,
Innymi działaniami, które mogą być dodatkowo realizowane w ramach
- podmioty ekonomii społecznej,
projektów są:
- legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług
- Zapewnienie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla
stanowiących zakres projektu, z wyłączeniem:
danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i
osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
z powrotem,
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie
- Zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba
przepisów odrębnych).
korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu w czasie korzystania ze
wsparcia.

Kwota przeznaczona na
dofinansowanie
projektów w ramach
niniejszego konkursu
wynosi 8 368 815,00
PLN. Minimalny poziom
wkładu własnego
wynosi – 9%.

Urząd Marszałkowski
Województwa
Łódzkiego
rpo.lodzkie.pl

https://rpo.lodzki
e.pl/skorzystaj-zprogramu/zobaczogloszenia-iwyniki-naborowwnioskow/item/3
119-poddzialaniex-3-1-programy-zuwzglednieniemrehabilitacjimedycznejulatwiajacepowroty-do-pracyorazumozliwiajacewydluzenieaktywnoscizawodowej

PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Lp

KONKURS

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Data rozstrzygnięcia

Informacje dodatkowe

1 SONATINA

14 grudnia 2018

15 marca 2019

wrzesień 2019

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany
w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

2 ETIUDA

14 grudnia 2018

15 marca 2019

wrzesień 2019

Konkurs na stypendia doktorskie

3 UWERTURA

14 grudnia 2018

15 marca 2019

wrzesień 2019

Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC

4 MINIATURA

17 kwietnia 2018

31 grudnia 2018

-

Konkurs na działania naukowe

5 OPUS

15 marca 2019

17 czerwca 2019

grudzień 2019

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

6 PRELUDIUM

15 marca 2019

17 czerwca 2019

grudzień 2019

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

7 MOZART

15 marca 2019

nabór ciągły

wyniki konkursu
ogłaszane na bieżąco

Konkurs na polsko-austryjackie projekty badawcze, organizowany we współpracy z Austrin Science Fund
(FWF)

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

