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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 

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

Ministerstwo 

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

Nabór od 

30.08.2019 do 

18.10.2019

Działanie 5.3 Wysoka jakość 

kształcenia na kierunkach 

medycznych Wiedza 

Edukacja Rozwój 

Zakres działań możliwych do realizacji w ramach przedmiotowych projektów dotyczy przygotowania i 

wdrożenia programu rozwojowego, podnoszącego jakość kształcenia danej uczelni, który przełoży się na 

poprawę jakości kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo oraz na zwiększenie 

zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo.

Wydatki bezpośrednie muszą ściśle odnosić się do realizacji działań związanych z opracowaniem i realizacją 

programu rozwojowego na uczelni.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 1, Projektodawcą może 

być podmiot uprawniony do prowadzenia kształcenia na 

kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo na poziomie 

studiów pierwszego stopnia w formie stacjonarnej i 

prowadzi kształcenie na ww. kierunkach co najmniej od 

roku akademickiego 2018/2019.

Ponadto, zgodnie z kryterium dostępu nr 5: 

Wnioskodawca lub partner nie mogli otrzymać 

dofinansowania na stworzenie centrum symulacji 

medycznej na kierunku, o dofinansowanie którego ubiega 

się w ramach przedmiotowego konkursu w ramach 

żadnego z następujących naborów konkursowych na 

realizację programów rozwojowych dla uczelni 

medycznych uczestniczących w procesie praktycznego 

kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów 

symulacji medycznej: nr POWR.05.03.00-IP.05-00-

001/15; nr POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17; nr 

POWR.05.03.00-IP.05-00-005/18. 

Maksymalny dopuszczalny poziom 

dofinansowania projektu 100%

Ogólna pula środków przeznaczona 

na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 

55 000 000,00 PLN

Ministerstwo 

Zdrowia 
https://www.power.gov.pl/nabory/1-241/

lis-16
Działanie 4.2 Programy 

mobilności ponadnarodowej

Programy mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, z możliwym wykorzystaniem konkursu skoordynowanego na poziomie UE.

Instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji 

społecznej, szkoły i placówki systemu oświaty, uczelnie i inne 

podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym, 

przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni zgodnie z definicją 

przyjętą w PO WER, organizacje pozarządowe, podmioty 

ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, 

federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów 

ekonomii społecznej

56 557 800 zł

Ministerstwo 

Rozwoju 

https://www.power.

gov.pl

Wymagany wkład 

własny beneficjenta 

w wysokości min. 

3%.

SZOOP POWER str. 171

gru-16
Działanie 3.2 Studia 

doktoranckie

Tworzenie i realizacja wysokiej jakości:

1) interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;

2) międzynarodowych programów studiów doktoranckich, przez

podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;

3) programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i

społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji 

rezultatów studiów doktoranckich.

Uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na

poziomie wyższym, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w zakresie trybu pozakonkursowego

155 000 000 zł

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju 

http://www.ncbir.pl

Wymagany wkład 

własny beneficjenta 

w wysokości min. 

3%.

SZOOP POWER str. 152

gru-16
Działanie 4.3 Współpraca 

ponadnarodowa
Projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework.

Podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i 

monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad 

tymi politykami, administracja publiczna, jednostki samorządu 

terytorialnego, instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i 

integracji społecznej, szkoły i placówki systemu oświaty, 

uczelnie, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, 

podmioty ekonomii społecznej, ogólnopolskie stowarzyszenia i 

związki jednostek samorządu terytorialnego, partnerzy 

społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, federacje lub 

związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii 

społecznej

20 876 120 zł

Centrum Projektów 

Europejskich 

https://www.cpe.go

v.pl

Wymagany wkład 

własny beneficjenta 

w wysokości min. 

3%.

SZOOP POWER str. 176

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

https://www.power.gov.pl/nabory/1-234/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1960/SZOOP_PO_WER_14_20.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1960/SZOOP_PO_WER_14_20.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1960/SZOOP_PO_WER_14_20.pdf


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 

30.08.2019 do 

20.09.2019

Podziałanie IV.3.2 Ochrona 

powietrza

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu 

Poddziałania IV.3.2 Ochrona powietrza zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 

2014-2020 oraz w § 2 pkt 6 Regulaminu konkursu tj.:

   - budowa (z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy, nadbudowy) 

pasywnych budynków użyteczności publicznej polegające na projektach 

pilotażowych lub demonstracyjnych,

   - wymiana lub renowacja źródeł ciepła, modernizacja systemów 

zaopatrzenia w ciepło oraz doprowadzenie sieci ciepłowniczej do 

budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego oraz budynków 

użyteczności publicznej celem wyeliminowania punktowych źródeł ciepła. 

Zakresem wsparcia nie są objęte inwestycje dotyczące sieci 

ciepłowniczych realizowane w ramach Strategii ZIT oraz przedsięwzięcia w 

zakresie ogrzewania węglowego (piece i kotły węglowe),

   - budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia 

publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i 

ekologicznych. Wsparcie inwestycji dotyczącej oświetlenia publicznego 

możliwe będzie jedynie jako element innego, szerszego projektu 

infrastrukturalnego.

Szerszy projekt infrastrukturalny, o którym mowa w poddziałaniu IV.3.2, 

dotyczy inwestycji równolegle realizowanej, finansowanej przez 

beneficjenta w ramach środków własnych, programów operacyjnych na 

lata 2014-2020 lub innego instrumentu wsparcia (np. dotacji z budżetu 

państwa), w ramach której wydatki dotyczące oświetlenia publicznego 

stanowią jedyny koszt kwalifikowalny w zakresie poddziałania IV.3.2.

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów 

beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu 

Poddziałania IV.3.2 Ochrona powietrza zamieszczonego 

w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 4 pkt 1 

Regulaminu konkursu tj.:

   - jednostki samorządu terytorialnego, związki i 

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 

(jst),

   - jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość 

prawną,

   - przedsiębiorcy,

    - organizacje pozarządowe,

    - jednostki naukowe, placówki oświatowe, szkoły 

wyższe,

    - spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, TBS.

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania 

projektu w ramach Konkursu wynosi 89% 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 7 

320 789,18 Euro (słownie: siedem milionów 

trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset 

osiemdziesiąt dziewięć Euro osiemnaście 

Eurocentów), tj. 31 124 335,22 PLN (kurs 

Euro = 4,2515 PLN z dnia 27.06.2019r.).

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Łódzkiego

https://rpo.lodzki

e.pl/skorzystaj-z-

programu/zobacz-

ogloszenia-i-

wyniki-naborow-

wnioskow/item/3

640-poddzialanie-

iv-3-2-ochrona-

powietrza

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO



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

1 OPUS 18 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 18 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 na 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 8 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/

Nabór od 

06.05.2019 do 

15.10.2019

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 (11 nabór)

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektu: Typ II: 

Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki. W ramach Poddziałania 2.3.1 

dofinansowanie udzielane jest projektom, dzięki którym zostaną 

udostępnione do ponownego wykorzystania zasoby nauki.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie 

są:

-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

 80 000 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów PLN) i 

stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (67 704 000,00 PLN) oraz 

współfinansowania krajowego z budżetu państwa 

(12 296 000,00 PLN). Kwoty środków przeznaczonych na 

dofinansowanie projektów w poszczególnych rundach są 

następujące: 

Runda pierwsza – kwota 40 000 000,00 PLN (słownie: 

czterdzieści milionów PLN) i stanowi środki pochodzące z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 (33 852 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z 

budżetu państwa (6 148 000,00 PLN);Runda druga – kwota 

30 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów PLN) i 

stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (25 389 000,00 PLN) oraz 

współfinansowania krajowego z budżetu państwa 

(4 611 000,00 PLN);

Runda trzecia – 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-2/

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA


