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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 

13.05.2019 do 

14.06.2019 

Działanie 5.1 Programy 

profilaktyczne Wiedza 

Edukacja Rozwój 

Wydatki bezpośrednie ponoszone w ramach projektu muszą ściśle odnosić się do realizacji działań związanych z 

realizacją programu profilaktycznego.

;'- uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub

- instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia 

działający w oparciu o ustawę z 30 kwietnia 2010 r. o 

instytutach badawczych lub

- podmiot leczniczy podsiadający umowę z OW NFZ na 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie 

chemioterapii, radioterapii i chirurgii.

Weryfikacja podmiotów uprawnionych do dofinansowania 

będzie odbywała się na podstawie wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe unormowania w tym zakresie określone są w 

regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom 

dofinansowania projektu

100%. Ogólna pula środków 

przeznaczona na dofinansowanie 

projektów

Alokacja na konkurs wynosi                     

20 000 000,00 PLN

Ministerstwo 

Zdrowia
http://www.power.gov.pl/nabory/1-225/

Nabór od 

30.04.2019 do 

16.05.2019

Działanie 5.1 Programy 

profilaktyczne, Wiedza 

Edukacja Rozwój

W wyniku przeprowadzenia konkursu wybrany zostanie jeden projekt, który będzie przewidywał wdrożenie modułu 

centralnego (MC) pilotażowego programu profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie 

przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski, stanowiącego załącznik nr 17 do Regulaminu.

Realizacja programu profilaktycznego na poziomie centralnym będzie polegać na przeprowadzeniu akcji edukacyjno-

informacyjnej określonej w programie polityki zdrowotnej pn. „Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby 

poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski”

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu 

zgodnie z zapisami SzOOP PO WER może ubiegać się:

    1. uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) lub

    2. instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony 

zdrowia działający w oparciu  o ustawę z 30 kwietnia 2010 r. o 

instytutach badawczych, który będzie jedynym realizatorem 

akcji edukacyjno-informacyjnej określonej w programie polityki 

zdrowotnej pn. „Pilotażowy program profilaktyki nowotworów 

wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń 

HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski.”

Maksymalny dopuszczalny poziom 

dofinansowania projektu

100%. Ogólna pula środków 

przeznaczona na dofinansowanie 

projektów. Alokacja na konkurs 

wynosi: 5 000 000,00 PLN.

Minister Zdrowia https://www.power.gov.pl/nabory/1-223/

Nabór od 

30.04.2019 do 

28.06.2019

Działanie 4.3  Współpraca 

ponadnarodowa, Wiedza 

Edukacja Rozwój 

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we

współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Nowe rozwiązanie - to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie

nie występuje dotychczas w Polsce.

Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu

są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną; wnioskodawca załącza do wniosku list

intencyjny dotyczący zawiązanego partnerstwa ponadnarodowego.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu: Dostosowanie kompetencji kadr małych i średnich

przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce poprzez zastosowanie modelu tzw. reskillingu.

;- podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i

monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad

tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;

- administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;

- jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty;

- ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu

terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;

- instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;

- instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne

ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;

- szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty,

zakłady doskonalenia zawodowego;- uczelnie, np. prywatne i

publiczne szkoły wyższe;

- przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie

przedsiębiorstwa;

- organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;

- podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;

- partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,

np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;

- federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów

ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje

organizacji pozarządowych; jednostki naukowe, w tym instytuty

badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.

Maksymalny dopuszczalny poziom 

dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom 

dofinansowania projektu (ze środków 

UE i środków budżetu państwa) wynosi 

97% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na 

dofinansowanie projektów

20 000 000, 00 PLN

Centrum Projektów 

Europejskich
https://www.power.gov.pl/nabory/1-220/

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

http://www.power.gov.pl/nabory/1-225/


Nabór od 

15.04.2019 do 

28.06.2019 

Działanie 3.5 Kompleksowe 

programy szkół wyższych 

POWR.03.05.00-IP.08-00-

DOS/19 pt. "Uczelnia 

dostępna", Wiedza Edukacja 

Rozwój 

Projekty mają przewidywać wsparcie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z

zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności

komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w

kształceniuna poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich

dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

Działania realizowane w projekcie muszą prowadzić do osiągnięcia modelu uczelni dostępnej, właściwego dla danej

uczelni ze względu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.Zakres oraz mechanizmy wsparcia stanowią element

regulaminu konkursu. Załącznik do regulaminu określa modele uczelni dostępnej, określające zakres wsparcia uczelni

w celu zwiększenia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, uwzględniając różny stan dostosowania uczelni

na etapie aplikowania w konkursie „Uczelnia dostępna”.

Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, która nie

znajduje się w procesie likwidacji oraz w wypadku której nie

wystąpiono 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.

Projekt, na wszystkich jego etapach, kluczowych dla

prawidłowego wdrażania działań służących zapewnieniu

dostępności na uczelni, musi być realizowany w

sformalizowanej współpracy ze środowiskiem osób z

niepełnosprawnościami.

Środowisko osób z niepełnosprawnościami rozumiane jest

przede wszystkim jako organizacja pozarządowa lub podmiot

reprezentujący osoby z niepełnosprawnościami działające na

rzecz likwidacji barier dla osób z niepełnosprawnościami oraz

zapewnienia ułatwienia tym osobom dostępu do kształcenia, a

także same osoby z niepełnosprawnościami zajmujące się

aktywnie tematyką dostępności.

Maksymalny dopuszczalny poziom 

dofinansowania projektu (ze środków 

UE i środków budżetu państwa) wynosi 

97%. Maksymalny poziom 

dofinansowania ze środków UE wynosi 

84,28%.

Maksymalna wartość dofinansowania 

ze środków publicznych uzależniona 

jest od stopnia 

zinstytucjonalizowanego wsparcia osób 

z niepełnosprawnościami na danej 

uczelni określonego na podstawie 

modeli/ścieżek, o których mowa w 

kryterium dostępu nr 4, ale nie może 

przekroczyć kwoty 15 mln PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na 

dofinansowanie projektów

200 000 000 PLN 

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju 
https://www.power.gov.pl/nabory/1-219/

 Nabór od 

01.05.2019 do 

28.06.2019  

Działanie 5.4 Kompetencje 

zawodowe i kwalifikacje kadr 

medycznych, Wiedza Edukacja 

Rozwój 

Doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony

zdrowia w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych;

Kształcenie podyplomowe lekarzy realizowane w innych formach niż specjalizacje w obszarach istotnych z punktu

widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy współpracujących

z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej.

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują szkolenia kadr systemu opieki zdrowotnej, oświaty i pomocy

społecznej w celu uzyskania kwalifikacji w zakresie:

    psychologii klinicznej blok podstawowy i szczegółowy blok specjalistyczny dzieci i młodzieży,

    psychoterapii dzieci i młodzieży,

    terapii środowiskowej dzieci i młodzieży oraz

inne kursy lub szkolenia z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży dla lekarzy posiadających specjalizacje w dziedzinie -

pediatrii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, medycyny rodzinnej, kardiologii dziecięcej, neurologii dziecięcej,

onkologii i hematologii dziecięcej, urologii dziecięcej, medycyny paliatywnej.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 1, Wnioskodawcą może być

podmiot leczniczy lub uczelnia medyczna lub

konsorcjum/partnerstwo podmiotów, których liderem jest

podmiot leczniczy lub uczelnia medyczna, spełniających

wspólnie następujące kryteria:

będącą jednostką szkolącą, o której mowa w ustawie z dnia

24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach

mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 599,z

2018 r. poz. 1544 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 60);

posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu

działalności leczniczej w rodzaju świadczenia stacjonarne oraz

ambulatoryjne lub środowiskowe/domowe w zakresie opieki

psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w ramach umowy z OW

NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu

specjalizacji mających zastosowanie w ochronie zdrowia lub

szkoleń z zakresu psychoterapii.

Maksymalny dopuszczalny poziom 

dofinansowania projektu 97% 

Ogólna pula środków przeznaczona na 

dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi:                   

30 000 000,00 PLN.

Ministerstwo 

Zdrowia
http://www.power.gov.pl/nabory/1-221/



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 

01.04.2019 do 

01.07.2019
Działanie 4.1 Badania naukowe 

i prace rozwojowe / 4.1.1 

Strategiczne programy 

badawcze dla gospodarki

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe.

Konsorcjum (do 5 podmiotów), w którego skład wchodzi 

co najmniej:

1 jedno przedsiębiorstwo oraz

2 jedna jednostka naukowa

Maksymalna wartość dofinansowania – 20 mln EUR.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 750 tys. 

PLN.  

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie 

projektów

50 mln PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej 

rozwiniętych)

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju

http://www.poir.

gov.pl/nabory/1-

50/

Nabór od 

17.06.2019 do 

16.09.2019

Działanie 1.2 Sektorowe 

programy B+R - INNOSHIPII, 

Inteligentny Rozwój 

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo 

prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, 

nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace 

przedwdrożeniowe. 

  - przedsiębiorstwa,

  - konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z 

przedsiębiorstw),

  -  konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych 

(składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej 1 

przedsiębiorstwa i 1 jednostki naukowej). Liderem jest 

zawsze przedsiębiorstwo.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania 

projektu 60 mln PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie 

projektów

200 mln PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej 

rozwiniętych)

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju
-

https://www.poir.

gov.pl/nabory/1-

54/

Nabór od 

01.04.2019 do 

01.07.2019

Działanie 1.1 Projekty B+R 

przedsiębiorstw / 1.1.1 

Badania przemysłowe i prace 

rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa "Szybka 

ścieżka" DOSTĘPNOŚĆ PLUS 

Konkurs nr 3, Inteligentny 

Rozwój 

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo 

prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, 

nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace 

przedwdrożeniowe. 

    1przedsiębiorstwa,

    2konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z 

przedsiębiorstw),

    3konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych 

(składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej 

jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej).

Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

 Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:  

    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 

podatkowych;   

    2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  

doradcze dla MŚP.

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)

Narodowe Centrum 

Badań I Rozwoju
-

https://www.poir.

gov.pl/nabory/1-

49/

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-50/
http://www.poir.gov.pl/nabory/1-50/
http://www.poir.gov.pl/nabory/1-50/
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-54/
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-54/
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-54/
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-49/
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-49/
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-49/


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 2019-03-31

do 2019-06-28

Działanie 1.1 Rozwój 

infrastruktury badań i innowacji 

Konkurs obejmuje typ projektu:

    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..                         

jednostki naukowe, szkoły wyższe, konsorcja naukowe z 

rolą wiodącą jednostki naukowej

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;

           - maksymalna wartość pomocy de 

minimis nie może przekroczyć 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

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Łódzkiego

-

https://rpo.lodzki

e.pl/skorzystaj-z-

programu/zobacz-

ogloszenia-i-

wyniki-naborow-

wnioskow/item/3

300-dzialanie-1-1-

rozwoj-

infrastruktury-

badan-i-innowacji 

Nabór od 

23.04.2019 do 

10.05.2019

Poddziałanie VIII.3.1 Wsparcie 

przedsiębiorczości w formach 

bezzwrotnych

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to: 

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie 

działalności gospodarczej, obejmujące:dotacje na uruchomienie działalności 

gospodarczej

 Wsparcie w formie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej może 

zostać przyznane wyłącznie w formie stawki jednostkowej. Stawka 

jednostkowa na samozatrudnienie czyli rozpoczęcie działalności 

gospodarczej w ramach niniejszego konkursu wynosi     23 050,00 zł.

finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków 

powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

wsparcie szkoleniowo-doradcze:

a) szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

b) pomoc w przygotowaniu biznesplanu

Wsparcie szkoleniowo doradcze udzielane jest na etapie poprzedzającym 

rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Kwota przeznaczona na dofinansowanie 

projektów w konkursie wynosi  32 790 960,00 

PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania 

wydatków kwalifikowalnych w projekcie 

wynosi  95,00%.

Wymagana minimalna wartość projektu 

zgodnie z zapisami  SzOOP RPO WŁ 2014-

2020 wynosi 500 000 PLN.

Wojewódzki Urząd 

Pracy w Łodzi 

https://rpo.lodzki

e.pl/skorzystaj-z-

programu/zobacz-

ogloszenia-i-

wyniki-naborow-

wnioskow/item/3

340-poddzialanie-

viii-3-1-wsparcie-

przedsiebiorczosci-

w-formach-

bezzwrotnych

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3300-dzialanie-1-1-rozwoj-infrastruktury-badan-i-innowacji
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3300-dzialanie-1-1-rozwoj-infrastruktury-badan-i-innowacji
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3300-dzialanie-1-1-rozwoj-infrastruktury-badan-i-innowacji
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3300-dzialanie-1-1-rozwoj-infrastruktury-badan-i-innowacji
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3300-dzialanie-1-1-rozwoj-infrastruktury-badan-i-innowacji
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3300-dzialanie-1-1-rozwoj-infrastruktury-badan-i-innowacji
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3300-dzialanie-1-1-rozwoj-infrastruktury-badan-i-innowacji
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3300-dzialanie-1-1-rozwoj-infrastruktury-badan-i-innowacji
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3300-dzialanie-1-1-rozwoj-infrastruktury-badan-i-innowacji
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3300-dzialanie-1-1-rozwoj-infrastruktury-badan-i-innowacji
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3340-poddzialanie-viii-3-1-wsparcie-przedsiebiorczosci-w-formach-bezzwrotnych
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3340-poddzialanie-viii-3-1-wsparcie-przedsiebiorczosci-w-formach-bezzwrotnych
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3340-poddzialanie-viii-3-1-wsparcie-przedsiebiorczosci-w-formach-bezzwrotnych
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3340-poddzialanie-viii-3-1-wsparcie-przedsiebiorczosci-w-formach-bezzwrotnych
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3340-poddzialanie-viii-3-1-wsparcie-przedsiebiorczosci-w-formach-bezzwrotnych
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3340-poddzialanie-viii-3-1-wsparcie-przedsiebiorczosci-w-formach-bezzwrotnych
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3340-poddzialanie-viii-3-1-wsparcie-przedsiebiorczosci-w-formach-bezzwrotnych
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3340-poddzialanie-viii-3-1-wsparcie-przedsiebiorczosci-w-formach-bezzwrotnych
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3340-poddzialanie-viii-3-1-wsparcie-przedsiebiorczosci-w-formach-bezzwrotnych
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3340-poddzialanie-viii-3-1-wsparcie-przedsiebiorczosci-w-formach-bezzwrotnych
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3340-poddzialanie-viii-3-1-wsparcie-przedsiebiorczosci-w-formach-bezzwrotnych


Nabór                      

od 2019-05-30      

do 2019-06-10

Działanie X.3 Ochrona, 

utrzymanie i przywrócenie 

zdrowia. Poddziałanie X.3.3 

Działania uzupełniające 

populacujne programy 

profilaktyczne w kierunku 

wczesnego wykrywania 

nowotworu jelita grubego, piersi i 

szyjki macicy

W ramach konkursu możliwy jest do realizacji poniższy typ projektu:  

 a) Usługi zdrowotne: badania kolonoskopowe, znieczulenia (koszty 

rozliczane będą stawkami jednostkowymi);

   Badania kolonoskopowe będą realizowane w systemie oportunistycznym. 

Zakres badania i znieczulenia jest opisany w Załączniku nr 15 do Regulaminu.

  b) Zapewnianie dojazdu niezbędnego do realizacji badania 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;

  d) Zapewnienie opieki osoby trzeciej nad osobą, która poddała się badaniu 

kolonoskopowemu ze znieczuleniem (po przeprowadzeniu tego badania);

  e)  Działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji 

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.Konkurs 

dopuszcza też finansowanie w ramach kosztów bezpośrednich działań 

świadomościowych, które będą przyczyniać się do zwiększenia zgłaszalności 

na badania kolonoskopowe podejmowane w ramach projektu, zgodnie z 

warunkami z Załącznika nr 17 do Regulaminu.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, 

które spełniają kryteria określone w Regulaminie 

konkursu, w szczególności:

    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).

    Uwaga! Należy również spełnić następujące warunki 

wynikające z kryteriów wyboru projektów: Podmiot 

realizujący badania kolonoskopowe spełnia warunki 

wsparcia określone w załączniku nr 15 do Regulaminu. 

Świadczenia opieki zdrowotnej są realizowane wyłącznie 

przez podmioty wykonujące działalność leczniczą 

uprawnione do tego na mocy prawa powszechnie 

obowiązującego, w oparciu o definicję zawartą w ustawie 

o działalności leczniczej. Wnioskodawcą lub partnerem 

jest podmiot posiadający co najmniej roczne 

doświadczenie w obszarze, w którym realizowany jest 

krajowy program populacyjny dotyczący profilaktyki raka 

jelita grubego

Całkowita kwota środków przeznaczonych na 

dofinansowanie projektów w ramach 

niniejszego konkursu wynosi: 749 411,76 

EUR, co stanowi 3 218 723,53 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania to 91%, 

w tym wsparcie finansowe EFS 85%.

Minimalny poziom wkładu własnego: 9%.

Minimalna wartość projektu zgodnie z 

zapisami SzOOP to 50 000,00 PLN.

Maksymalna wartość projektu – nie 

określono.

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Łódzkiego

https://rpo.lodzki

e.pl/skorzystaj-z-

programu/zobacz-

ogloszenia-i-

wyniki-naborow-

wnioskow/item/3

432-poddzialanie-

x-3-3-dzialania

https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3432-poddzialanie-x-3-3-dzialania
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3432-poddzialanie-x-3-3-dzialania
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3432-poddzialanie-x-3-3-dzialania
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3432-poddzialanie-x-3-3-dzialania
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3432-poddzialanie-x-3-3-dzialania
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3432-poddzialanie-x-3-3-dzialania
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3432-poddzialanie-x-3-3-dzialania
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3432-poddzialanie-x-3-3-dzialania


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

1 OPUS 15 marca 2019 17 czerwca 2019 grudzień 2019
Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-

badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

2 PRELUDIUM 15 marca 2019 17 czerwca 2019 grudzień 2019
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające 

stopnia naukowego doktora

3 MOZART 15 marca 2019 nabór ciągły
nabór ciągły, wyniki 

konkursu ogłaszane na 

bieżąco, począwszy od 

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

(FWF)

4 MINIATURA 3 Konkurs z działania naukowe 

5 SONATA  BIS 9 17 czerwca 2019 17 września 2019 marzec 2020
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 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

6 MAESTRO 11 17 czerwca 2019 17 września 2019 marzec 2020
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

7 UWERTURA 4 17 czerwca 2019 17 września 2019 marzec 2020 Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC 

8 GRIEG 17 czerwca 2019 17 września 2019 marzec 2020 Konkurs w ramach tzw. funduszy EOG i funduszy norweskich  

9 IDELAB 17 czerwca 2019 17 września 2019 styczeń 2020 Konkurs w ramach tzw. funduszy EOG i funduszy norweskich  

10 ALPHORN 1 lipca 2019 1 października 2019 kwiecień 2020
Konkurs na polsko-szwajcarskie projekty badawcze, organizowany we współpracy ze Swiss National 

Science Foundation 

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

PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Aktualne informacje o konkursach:

nabór ciągły, przewidywane ogłoszenie: pierwsza połowa maja 2019 r

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


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 

17.05.2019 do 

30.09.2019

Działanie 2.1 Wysoka 

dostępność i jakość e-usług 

publicznych 

W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów: Typ I: 

Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)

:'- jednostki administracji rządowej,

- podmioty podległe jednostkom administracji rządowej,

- podmioty nadzorowane przez jednostki administracji 

rządowej,

- sądy i jednostki prokuratury,

- partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej 

wnioskodawcami,

- partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z 

przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, 

jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami 

leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest 

minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów 

kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE 

(EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu 

państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie 

projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów 

w konkursie wynosi 450 000 000,00 PLN (słownie: czterysta 

pięćdziesiąt milionów PLN) i stanowi środki pochodzące z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( 380 835 

000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu 

państwa ( 69 165 000,00 PLN).

Centrum Projektów 

Polska Cyfrowa

https://www.polskacyfr

owa.gov.pl/nabory/21-

wysoka-dostepnosc-i-

jakosc-e-uslug-

publicznych-13-nabor/

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA


