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PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Planowany termin
ogłoszenia naboru

Nabór od
30.03.2018 do
30.04.2019

Nabór od
18.03.2018 do
08.04.2019

Nazwa Działania

Typy projektów

Działanie 2.5 Skuteczna pomoc Konkurs służy wyłonieniu 6 projektów, po jednym na każdy makroregion, których przedmiotem będą działania
społeczna, Wiedza Edukacja edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenia z
Rozwój
nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej.

Działanie 2.17 Skuteczny
wymiar sprawiedliwości,
Wiedza Edukacja Rozwój

Konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektu polegającego na opracowaniu (4) czterech programów
szkoleniowych, a następnie zorganizowaniu i przeprowadzeniu na ich podstawie cyklów szkoleń stacjonarnych
poświęconych poszczególnym zagadnieniom z obszaru międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach cywilnych
i w sprawach karnych na tle obrotu gospodarczego dla sędziów koordynatorów do spraw współpracy
międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych oraz sędziów koordynatorów do spraw współpracy
międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych, punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej w
sprawach cywilnych i handlowych (EJN) oraz dla pracowników sądów powszechnych realizujących zadania związane
ze sprawami z elementem zagranicznym, a przede wszystkim dla inspektorów obrotu zagranicznego pracujących w
sądach okręgowych (OZ).

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Planowana alokacja na Konkurs w
PLN

Instytucja
ogłaszająca Konkurs

- administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz
nadzorowane,
- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki
organizacyjne,
- stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
Departament
- organizacje pozarządowe,
Wdrażania
- podmioty ekonomii społecznej,
Europejskiego
Kwota środków przeznaczona na
- federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów
Funduszu
dofinansowanie projektu wyłonionego
ekonomii społecznej,
Społecznego w
w konkursie wynosi5 988 000,00 PLN
- związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości,
Ministerstwie
- samorząd gospodarczy i zawodowy,
Rodziny, Pracy i
- partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
Polityki Społecznej
- uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie
wyższym i jednostki prowadzące kształcenie lub doskonalenie
zawodowe,
- jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:
organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni zgodnie z
definicją przyjętą w PO WER, przedsiębiorcy, szkoły wyższe,
jednostki naukowe, Krajowa Szkoła Sądownictwa i
Prokuratury.

3 600 000,00 PLN

Ministerstwo
Sprawiedliwości

Informacje
dodatkowe

Uwagi

Wymagany wkład
własny
Wnioskodawcy w
finansowaniu
wydatków
kwalifikowalnych
projektu wynosi co
najmniej 3,00%
wartości projektu.

https://www.power.gov.pl/nabory/1-218/

-

https://www.power.gov.pl/nabory/1-214/

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA
Planowany termin
ogłoszenia naboru

Nabór od
28.12.2018 do
29.03.2019

Planowana alokacja na Konkurs w PLN
Nazwa Działania

Typy projektów

3.2 Innowacyjne rowiązania na
Wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania
rzecz aktywizacji cyfrowej (IV
programowania.
nabór), Polska Cyfrowa

Podmioty uprawnione do składania wniosków

organizacje pozarządowe
partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
instytucje prowadzące działalność w zakresie
uniwersytetów trzeciego wieku
instytucje publiczne z obszaru nauki
instytucje publiczne z obszaru edukacji
instytucje publiczne z obszaru kultury
szkoły wyższe
partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

25 000 000 zł

Instytucja
ogłaszająca Konkurs

Informacje
dodatkowe

Uwagi

http://www.polsk
Maksymalny poziom acyfrowa.gov.pl/
dofinansowania nabory/32Centrum Projektów projektu wynosi 95% innowacyjnePolska Cyfrowa
wydatków
rozwiazania-nakwalifikowalnych rzecz-aktywizacjiprojektu.
cyfrowej-ivnabor/

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
Planowany termin
ogłoszenia naboru

Planowana alokacja na Konkurs w PLN
Nazwa Działania

Typy projektów

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Instytucja
ogłaszająca Konkurs

Informacje
dodatkowe

Uwagi

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej:
Nabór od
04.03.2019 do
30.04.2019

4.1 Badania naukowe i prace
rozwojowe / 4.1.4 Strategiczne
programy badawcze dla
gospodarki

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo
1) jedna jednostka naukowa
prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych,
nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace
oraz
przedwdrożeniowe.
2) jedno przedsiębiorstwo.

20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania
przemysłowe;
15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace
rozwojowe;
200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de
minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej
pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat
Narodowe Centrum
podatkowych;
Badań i Rozwoju
2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi
http://www.ncbir.pl
doradcze dla MŚP.

-

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

-

https://www.poir
.gov.pl/nabory/149/

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu –
maksymalnie 50 mln euro
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie
projektów
140 000 000 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej
rozwiniętych).

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

Nabór od
01.04.2019 do
01.07.2019

20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania
przemysłowe;
15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace
rozwojowe;
Działanie 1.1 Projekty B+R
1przedsiębiorstwa,
200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de
przedsiębiorstw / 1.1.1
2konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej
Badania przemysłowe i prace Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo
z przedsiębiorstw),
pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat
rozwojowe realizowane przez prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych,
Narodowe Centrum
3konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
podatkowych;
przedsiębiorstwa "Szybka
nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace
Badań I Rozwoju
(składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej
2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi
ścieżka" DOSTĘPNOŚĆ PLUS
przedwdrożeniowe.
jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). doradcze dla MŚP.
Konkurs nr 3, Inteligentny
Rozwój
Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu –
maksymalnie 50 mln euro.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie
projektów
50 000 000 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej
rozwiniętych)

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Planowany termin
ogłoszenia naboru

Nazwa Działania

Typy projektów

Konkurs obejmuje typ projektu:

Nabór
od 2019-03-31
do 2019-06-28

Działanie 1.1 Rozwój
infrastruktury badań i innowacji

inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i
prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury
badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej
działalności badawczo-rozwojowej.
W ramach działania wsparcie otrzymają wyłącznie projekty wskazane w
Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego oraz uzgodnione z
ministrem właściwym ds. nauki i szkolnictwa wyższego, wpisujące się w
specjalizacje regionalne, dotyczące inwestycji w strategiczną, publiczną
infrastrukturę badawczą, zgodnie z definicją „infrastruktury badawczej”
zawartą w rozporządzeniu 651/2014..

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to:
programy aktywizacji zawodowej służące przywróceniu na rynek pracy
osób, którym udzielane jest wsparcie:

Nabór
od 2019-02-28
do 2019-03-15

Poddziałanie VIII.2.1 Wsparcie
aktywności zawodowej osób po
29 roku życia

instrumenty i usługi rynku pracy mające na celu zidentyfikowanie barier
uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy, określenie ścieżki
zawodowej oraz indywidualizację wsparcia:
- pośrednictwo pracy,
- poradnictwo zawodowe,
- identyfikacja potrzeb,
instrumenty i usługi rynku pracy służące podnoszeniu kompetencji i
nabywaniu kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszemu dopasowaniu do
potrzeb rynku pracy, np. poprzez wysokiej jakości szkolenia,
instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia
zawodowego:
- staże,
- praktyki zawodowe,
- subsydiowane zatrudnienie.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Planowana alokacja na Konkurs w PLN

Instytucja
Informacje
ogłaszająca Konkurs dodatkowe

Maksymalny procentowy poziom
dofinansowania UE wydatków
kwalifikowalnych na poziomie projektu
wynosi 85 %.
a) dla wydatków związanych z
działalnością gospodarczą, intensywność
udzielanej pomocy publicznej i pomocy de
minimis wynosi maksymalnie 50% kosztów
kwalifikowalnych tej części, przy czym:
- maksymalna wartość pomocy
inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą nie
może przekroczyć 20 000 000,00 euro na
dzień przyznania pomocy;
Urząd Marszałkowski
jednostki naukowe, szkoły wyższe, konsorcja naukowe z
- maksymalna wartość pomocy de
Województwa
rolą wiodącą jednostki naukowej
minimis nie może przekroczyć
Łódzkiego
równowartości 200 000,00 euro na dzień
przyznania pomocy;
b) dla wydatków związanych z
działalnością niegospodarczą maksymalny
poziom dofinansowania wynosi 100 %
kosztów kwalifikowalnych tej części.
Maksymalna wartość wydatków
kwalifikowalnych w ramach projektu - 50 000
000,00 euro.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie
projektów w ramach niniejszego konkursu
wynosi 42 905 000,00 zł
Maksymalny dopuszczalny poziom
dofinansowania projektu
Maksymalny poziom dofinansowania
wydatków kwalifikowalnych w projekcie
wynosi 90,00%.
Wymagana minimalna wartość projektu
zgodnie z zapisami SzOOP RPO WŁ 20142020 oraz szczegółowego kryterium dostępu,
obowiązującego w konkursie jest
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie następująca dla poszczególnych rund:
Wojewódzki Urząd
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub
I runda konkursu- 500 000,00 PLN;
Pracy w Łodzi
oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
II runda konkursu - 200 000,00 PLN;
III runda konkursu - 500 000,00 PLN.
Ogólna pula środków przeznaczona na
dofinansowanie projektów
Kwota przeznaczona na dofinansowanie
projektów w konkursie wynosi 59 226 776,00
PLN w tym:
w I rundzie - 27 335 435,00 PLN,
w II rundzie - 9 567 402,00 PLN,
w III rundzie - 22 323 939,00 PLN.

Uwagi

-

https://rpo.lodzki
e.pl/skorzystaj-zprogramu/zobaczogloszenia-iwyniki-naborowwnioskow/item/3
300-dzialanie-1-1rozwojinfrastrukturybadan-i-innowacji

https://rpo.lodzki
e.pl/skorzystaj-zprogramu/zobaczogloszenia-iwyniki-naborowwnioskow/item/3
225-poddzialanieviii-2-1-wsparcieaktywnoscizawodowej-osobpo-29-roku-zycia

Nabór
od 2019-04-01
do 2019-04-08

Nabór
od 2019-03-18
do 2019-04-30

1 Rozwój e-administracji:
- budowa systemów teleinformatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą
dla potrzeb elektronicznego obiegu dokumentów
- budowa szeroko dostępnych dla obywateli regionalnych platform
umożliwiających dostęp przez Internet do usług publicznych
- budowa teleinformatycznych systemów komunikacji (podpis
elektroniczny, elektroniczna pieczątka oraz inne sposoby
uwierzytelniania form elektronicznych)
- tworzenie, rozwijanie rejestrów publicznych, w tym systemów informacji
przestrzennej
- rozwój infrastruktury informatycznej zapewniającej skuteczne
Poddziałanie VII.1.2 Technologie mechanizmy zarządzania prawami dostępu do informacji i monitorowanie
informacyjno – komunikacyjne (w tego dostępu
zakresie typów projektów:
- upowszechnienie systemów teleinformatycznych,
Rozwój e-zdrowia)
- budowa, przebudowa lub zakup systemów zapewniających
bezpieczeństwo przechowywania danych cyfrowych
2 Rozwój i udostępnianie informacji sektora publicznego, zasobów
nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego:
- budowa, przebudowa lub zakup systemów teleinformatycznych służących
digitalizacji zasobów, w tym kulturowych lub naukowych,
3 Rozwój e-zdrowia:
- budowa, przebudowa lub zakup systemów teleinformatycznych służących
rozwojowi usług medycznych
- zapewnienie stałego dostępu do informacji o pacjentach;
- usprawnienie systemów teleinformatycznych przekazywania danych
pomiędzy jednostkami placówek medycznych

Poddziałanie 2.1.2
Profesjonalizacja usług
biznesowych

W ramach poddziałania realizowane są przedsięwzięcia prowadzące do
profesjonalizacji oraz rozwoju specjalistycznych usług świadczonych
przez instytucje otoczenia biznesu (w tym inkubatory
przedsiębiorczości oraz akademickie inkubatory przedsiębiorczości) na
rzecz MŚP (w tym MŚP znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju –do 24
miesięcy).
W ramach poddziałania realizowane są również przedsięwzięcia
prowadzące do profesjonalizacji oraz rozwoju usług świadczonych
przez inkubatory przedsiębiorczości, w tym inkubatory działające w
środowisku akademickim.

Kwota środków przeznaczona na
dofinansowanie projektów w ramach
przedmiotowego Konkursu wynosi 733
056,47 Euro, tj. 3 145 178,80 PLN (kurs Euro
- jednostki samorządu terytorialnego, związki i
= 4,2905 PLN z dnia 30 stycznia 2019 r.).
stowarzyszenia jst
Maksymalny poziom dofinansowania UE
- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość
wydatków kwalifikowalnych na poziomie
prawną
projektu wynosi 85 %. W przypadku
- organy administracji rządowej oraz ich jednostki
projektów objętych pomocą publiczną lub
podległe lub
pomocą de minimis poziom dofinansowania
nadzorowane (wyłącznie w sytuacji, w której projekt nie
wynikać będzie z przepisów prawa unijnego i
będzie miał
krajowego dotyczącego udzielania tej
zasięgu krajowego)
Urząd Marszałkowski
pomocy, jednak nie może być wyższy niż
- instytucje kultury
Województwa
85%.
- szkoły wyższe
Łódzkiego
Minimalny udział wkładu własnego
- jednostki naukowe
Wnioskodawcy wynosi 15% wydatków
- archiwa państwowe
kwalifikowanych projektu (w przypadku
- podmioty lecznicze, w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z
projektów objętych pomocą publiczną,
dnia 15 kwietnia
pomocą de minimis lub projektów
2011 r. o działalności leczniczej, działające w publicznym
generujących dochód poziom wkładu
systemie
własnego beneficjenta zależny będzie od
ochrony zdrowia
poziomu dofinansowania ustalonego z
- organizacje pozarządowe
uwzględnieniem odrębnych przepisów
prawnych i zapisów w pkt. 24 i 25 SZOOP
RPO WŁ na lata 2014-2020) oraz 100 %
wydatków niekwalifikowanych projektu.

Konkurs skierowany jest do następujących typów
podmiotów (Beneficjentów):
instytucje otoczenia biznesu,
publiczne i niepubliczne szkoły wyższe.

1. Maksymalny poziom dofinansowania na
cały projekt wynosi 95%.
Wsparcie udzielane Wnioskodawcy stanowi
pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP lub
regionalną pomoc inwestycyjną, lub pomoc
de minimis.
Maksymalny poziom dofinansowania
wydatków kwalifikowalnych w przypadku
pomocy de minimis udzielanej
Wnioskodawcy wynosi 85%.
Maksymalny poziom dofinansowania
wydatków kwalifikowalnych w przypadku
pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP
udzielanej Wnioskodawcy wynosi 50%.
Maksymalna intensywność regionalnej
pomocy inwestycyjnej wynosi 35%
całkowitych wydatków kwalifikowalnych.
2. Minimalna wartość wydatków
kwalifikowalnych projektu – 200 000 zł.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie
projektów w ramach niniejszego konkursu
wynosi 30 033 500 zł (słownie: trzydzieści
milionów trzydzieści trzy tysiące pięćset
złotych)

Urząd Marszałkowski
Województwa
Łódzkiego

https://rpo.lodzki
e.pl/skorzystaj-zprogramu/zobaczogloszenia-iwyniki-naborowwnioskow/item/3
290-poddzialanievii-1-2technologieinformacyjnokomunikacyjne-wzakresie-typowprojektow-rozwoje-zdrowia

https://rpo.lodzki
e.pl/skorzystaj-zprogramu/zobaczogloszenia-iwyniki-naborowwnioskow/item/3
275-poddzialanie2-1-2profesjonalizacjauslugbiznesowych

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 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

5 PRELUDIUM

15 marca 2019

17 czerwca 2019

grudzień 2019

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

6 MOZART

15 marca 2019

nabór ciągły

nabór ciągły, wyniki
Konkurs na polsko-austryjackie projekty badawcze, organizowany we współpracy z Austrin Science
konkursu ogłaszane
Fund (FWF)
na bieżąco, począwszy

7 MINIATURA 3

01 kwietnia 2019

30 września 2019

-

Konkurs z działania naukowe

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

