
VII'19 VIII'19 IX'19

Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, Wiedza 

Edukacja Rozwój 

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R-INNOSHIP 

II, Inteligentny Rozwój

Działanie 1.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji

Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków

Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie 

zdrowia

OPUS

PRELUDIUM

MOZART

MINIATURA 3 

SONATA BIS 

MAESTRO

UWERTURA

GRIEG

IDELAB

SONATA 

ALPHORN

Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług 

publicznych 

Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność 

informacji sektora publicznego / 2.3.1 Cyfrowe 

udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze 

źródeł administracyjnych i zasobów nauki

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJ. ŁÓDZKIEGO

PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

HARMONOGRAM NAJBLIŻSZYCH KONKURSÓW

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

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 

28.06.2019 do 

13.09.2019

Działanie 5.1 Programy 

profilaktyczne, Wiedza 

Edukacja Rozwój

W ramach modułów regionalnych realizowane będą zasadnicze działania programu tj. prowadzenie badania 

przesiewowego w kierunku PWZWB i PWZWC, edukacji zdrowotnej oraz kwalifikacji do leczenia.

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu 

zgodnie z zapisami SzOOP PO WER może ubiegać się:

- 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: działający indywidualnie lub w formie 

konsorcjum i spełniający (indywidualnie lub jako konsorcjum) 

warunki wymagane do realizacji programów lekowych 

PWZWB i PWZWC terapią bezinterferonową oraz w trakcie 

realizacji programu świadczyć będzie świadczenia w ramach 

programów lekowych PWZWB i PWZWC terapią 

bezinterferonową

Maksymalny dopuszczalny poziom 

dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na 

dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi             

15 000 000,00 PLN

Minister Zdrowia https://www.power.gov.pl/nabory/1-234/

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

https://www.power.gov.pl/nabory/1-234/


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 

17.06.2019 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/

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

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


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 2019-09-02

do 2019-12-13

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

1. Maksymalny procentowy poziom 

dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych 

na poziomie projektu wynosi 85 %.

2. Maksymalny poziom dofinansowania 

projektu wynosi: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.

3. Maksymalna wartość wydatków 

kwalifikowalnych w ramach projektu - 50 000 

000,00 euro.4. Maksymalna kwota 

dofinansowania projektu – nie została 

określona.

Ogólna pula środków przeznaczona na 

dofinansowanie projektów.Kwota przeznaczona 

na dofinansowanie projektów w ramach 

niniejszego konkursu wynosi 42 887 000,00 zł 

(słownie: czterdzieści dwa miliony osiemset 

osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Łódzkiego

-

https://rpo.lodzki

e.pl/skorzystaj-z-

programu/zobacz-

ogloszenia-i-

wyniki-naborow-

wnioskow/item/3

565-dzialanie-1-1-

rozwoj-

infrastruktury-

badan-i-innowacji

Nabór od 

30.06.2019 do 

12.07.2019

Poddziałanie IV.2.2 

Termomodernizacja budynków

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu 

Poddziałania IV.2.2 Termomodernizacja budynków zamieszczonego w 

Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 2 pkt 6 Regulaminu 

konkursu tj.:

    głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej  

wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne,

    głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych 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.

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów 

beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu 

Poddziałania IV.2.2 Termomodernizacja budynków 

zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 4 

pkt 1 Regulaminu konkursu tj.:

    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,

    PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

Wsparciem nie będą objęte budynki użyteczności 

publicznej, których modernizacja energetyczna 

kwalifikuje się do dofinansowania w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania 

projektu w ramach Konkursu wynosi 93% w 

przypadku projektów rewitalizacyjnych, 85% 

w przypadku pozostałych projektów. W 

przypadku projektów objętych pomocą 

publiczną lub pomocą de minimis poziom 

dofinansowania wynikać będzie z 

odrębnych przepisów prawnych, jednak nie 

może być wyższy niż 85% (zgodnie z § 3 pkt 

2 Regulaminu konkursu).

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna dopuszczalna kwota 

dofinansowania projektu nie została 

ustalona.

Ogólna pula środków przeznaczona na 

dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie 

projektów w ramach przedmiotowego 

Konkursu ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 14 

111 942,42 Euro (słownie: czternaście 

milionów sto jedenaście tysięcy dziewięćset 

czterdzieści dwa Euro czterdzieści dwa 

Eurocenty), tj. 60 602 325,53 PLN (kurs Euro 

= 4,2944 PLN z dnia 29.04.2019r.).

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Łódzkiego

https://rpo.lodzki

e.pl/skorzystaj-z-

programu/zobacz-

ogloszenia-i-

wyniki-naborow-

wnioskow/item/3

505-poddzialanie-

iv-2-2-

termomodernizac

ja-budynkow

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3565-dzialanie-1-1-rozwoj-infrastruktury-badan-i-innowacji
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3565-dzialanie-1-1-rozwoj-infrastruktury-badan-i-innowacji
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3565-dzialanie-1-1-rozwoj-infrastruktury-badan-i-innowacji
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3565-dzialanie-1-1-rozwoj-infrastruktury-badan-i-innowacji
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3565-dzialanie-1-1-rozwoj-infrastruktury-badan-i-innowacji
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3565-dzialanie-1-1-rozwoj-infrastruktury-badan-i-innowacji
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3565-dzialanie-1-1-rozwoj-infrastruktury-badan-i-innowacji
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3565-dzialanie-1-1-rozwoj-infrastruktury-badan-i-innowacji
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3565-dzialanie-1-1-rozwoj-infrastruktury-badan-i-innowacji
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3565-dzialanie-1-1-rozwoj-infrastruktury-badan-i-innowacji
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3505-poddzialanie-iv-2-2-termomodernizacja-budynkow
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3505-poddzialanie-iv-2-2-termomodernizacja-budynkow
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3505-poddzialanie-iv-2-2-termomodernizacja-budynkow
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3505-poddzialanie-iv-2-2-termomodernizacja-budynkow
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3505-poddzialanie-iv-2-2-termomodernizacja-budynkow
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3505-poddzialanie-iv-2-2-termomodernizacja-budynkow
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3505-poddzialanie-iv-2-2-termomodernizacja-budynkow
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3505-poddzialanie-iv-2-2-termomodernizacja-budynkow
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3505-poddzialanie-iv-2-2-termomodernizacja-budynkow
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3505-poddzialanie-iv-2-2-termomodernizacja-budynkow


Nabór                      

od 2019-06-30      

do 2019-07-08

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).O dofinansowanie 

nie mogą ubiegać się wnioskodawcy oraz partnerzy (o 

ile dotyczy), którzy podlegają wykluczeniu z możliwości 

otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o 

którym mowa w:

    art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych,

    art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

    art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 

r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary.   

Całkowita kwota środków przeznaczonych 

na dofinansowanie projektów w ramach 

niniejszego konkursu wynosi: 1 164 308,00 

EUR, co stanowi  5 000 004, 28 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

493-poddzialanie-

x-3-3-dzialania-

uzupelniajace-

populacyjne-

programy-

profilaktyczne-w-

kierunku-

wczesnego-

wykrywania-

nowotworu-jelita-

grubego-piersi-i-

szyjki-macicy



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

1 OPUS 16 września 2019 16 grudzień 2019 czerwiec 2020
Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-

badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

2 PRELUDIUM 16 września 2019 16 grudzień 2019 czerwiec 2020
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową 

nieposiadające stopnia naukowego doktora

3 MOZART 15 marca 2019 nabór ciągły

wyniki ogłaszane na 

bieżąco, począwszy od 

grudnia 2019 r.

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 19 sierpnia 2019 marzec 2020 Konkurs w ramach tzw. funduszy EOG i funduszy norweskich  

PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

nabór ciągły, przewidywane ogłoszenie: nie później niż 18 czerwca 2019 r.



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

Science Foundation 

11 SONATA 15 16 września 2019 16 grudzień 2019 czerwiec 2020
Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, 

uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

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

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/

Nabór od 

30.05.2019 do 

06.09.2019

Działanie 2.3 Cyfrowa 

dostępność i użyteczność 

informacji sektora 

publicznego/2.3.1 Cyfrowe 

udostępnianie informacji 

sektora publicznegp (ISP) ze 

źródeł administarcyjnych i 

zasobów nauki

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektu: Typ I 

projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych.

W ramach Poddziałania 2.3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, 

dzięki którym zostaną udostępnione do ponownego wykorzystania zasoby 

informacyjne będące w posiadaniu administracji publicznej.

 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.Jako partnerzy ww. 

wnioskodawców mogą występować: podmioty 

wskazane powyżej jako wnioskodawcy, urzędy 

wojewódzkie,jednostki administracji niezespolonej, o ile 

wnioskodawcą jest pełniący zwierzchnictwo odpowiedni 

minister lub centralny organ administracji rządowej, 

przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe.

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 60 000 000,00 PLN (słownie: 

sześćdziesiąt milionów PLN) i stanowi środki pochodzące z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (50 778 

000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu 

państwa (9 222 000,00 PLN). Kwoty środków 

przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 

poszczególnych rundach są następujące: Runda pierwsza 

– kwota 50 000 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt 

milionów PLN) i stanowi środki pochodzące z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (42 315 

000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu 

państwa (7 685 000,00 PLN);Runda druga – kwota 10 000 

000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów PLN) i stanowi 

środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (8 463 000,00 PLN) oraz współfinansowania 

krajowego z budżetu państwa (1 537 000,00 PLN).

Centrum Projektów 

Polska Cyfrowa

https://www.polskacyfr

owa.gov.pl/nabory/23-

cyfrowa-dostepnosc-i-

uzytecznosc-informacji-

sektora-publicznego-

231-cyfrowe-

udostepnienie-

informacji-sektora-

publicznego-isp-ze-

zrodel-

administracyjnych-i-

zasobow-nauki-12-

nabor/

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA


