
IX'19 X'19 XI'19

Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, Wiedza 

Edukacja Rozwój 

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R-INNOSHIP 

II, Inteligentny Rozwój

Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza

Poddziałanie X.3.3Działania uzupełniejące 

populacyjne programy profilaktyczne w kierunku 

wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, 

piersi i szyjki macicy

OPUS

PRELUDIUM

MOZART

SONATA BIS 

MAESTRO

UWERTURA

GRIEG

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

Ministerstwo 

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 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.lodzkie.pl/

skorzystaj-z-

programu/zobacz-

ogloszenia-i-wyniki-

naborow-

wnioskow/item/3640-

poddzialanie-iv-3-2-

ochrona-powietrza

Nabór od 30.09.2019 

do 15.10.2019

Poddziałanie X.3.3 Działania 

uzupełniające populacyjne programy 

profilaktyczne w kierunku wczesnego 

wykrywania nowotworu jelita grubego, 

piersi i szyjki macicy

W ramach konkursu możliwy jest do realizacji poniższy typ projektu: Działania wspierające i 

uzupełniające Program profilaktyki raka jelita grubego, w tym działania zwiększające 

zgłaszalność na badania profilaktyczne.Projekty mogą obejmować w szczególności 

następujące działania: Usługi zdrowotne: badania kolonoskopowe, sedacja (znieczulenie) – 

koszty rozliczane będą stawkami jednostkowymi.  Badania kolonoskopowe będą realizowane 

wyłącznie w systemie oportunistycznym.  Zakres badania i sedacji (znieczulenia) jest opisany 

w Załączniku nr 15 do Regulaminu. Zapewnianie dojazdu niezbędnego do realizacji badania 

dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z 

powrotem;Zapewnienie opieki nad osobą wymagającą wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie 

korzystania ze wsparcia;   Zapewnienie opieki osoby trzeciej nad osobą, która poddała się 

badaniu kolonoskopowemu ze znieczuleniem (po przeprowadzeniu tego badania);Działania 

informacyjno-edukacyjne, świadomościowe 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 również 

kierowane do kadr POZ (tj. lekarzy POZ oraz osób współpracujących z placówką POZ lub osób 

pracujących na rzecz placówki POZ) lub kadr placówki medycyny pracy. Tego typu działania 

nie mogą stanowić jedynego działania w ramach projektu. Prowadzenie działań z zakresu 

edukacji prozdrowotnej możliwe będzie wyłącznie przez osoby z wykształceniem lekarskim 

lub pielęgniarskim lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne. Wymóg ten nie 

dotyczy działań świadomościowych, informacyjno-edukacyjnych, które nie obejmują 

udzielania porad zdrowotnych oraz nie stanowią edukacji zdrowotnej, a jedynie służą 

przekazaniu informacji o programie zdrowotnym i udzieleniu odpowiedzi na podstawowe 

pytania z nim związane.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które 

spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, w szczególności:   

jednostki samorządu terytorialnego (jst) 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 3 215 

875,74 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.lodzkie.pl/

skorzystaj-z-

programu/zobacz-

ogloszenia-i-wyniki-

naborow-

wnioskow/item/3696-

poddzialanie-x-3-3-

dzialania-

uzupelniajace-

populacyjne-

programy-

profilaktyczne-w-

kierunku-wczesnego-

wykrywania-

nowotworu-jelita-

grubego-piersi-i-szyjki-

macicy

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO



Nabór od 30.09.2019 

do 31.10.2019

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów: 1. upowszechnianie wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej świadczonej w ośrodkach wychowania przedszkolnego (w tym również w innych 

funkcjonujących formach wychowania przedszkolnego), w szczególności w przedszkolach specjalnych i 

integracyjnych, obejmujące: wsparcie istniejących lub nowo utworzonych ośrodków wychowania 

przedszkolnego w zakresie generowania i funkcjonowania nowych miejsc przedszkolnych,   dostosowanie 

istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja 

dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w 

wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności, 

rozszerzanie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o organizację i prowadzenie dodatkowych 

zajęć wspierających na rzecz zwiększania szans edukacyjnych dzieci w zakresie wyrównywania 

stwierdzonych deficytów,kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych oraz umiejętności 

uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie umiejętności i 

kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi,doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania 

metod oraz form organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych oraz 

umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. Działania wymienione w podpunkcie c – f będą 

realizowane jako uzupełnienie działań realizowanych w konkretnym OWP, o których mowa w podpunkcie 

a lub b. Projekt może być realizowany na terenie gminy, gdzie wnioskodawca będący organem 

prowadzącym posiada OWP, w którym/ch łączna liczba dzieci nieprzyjętych w podstawowym 

postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzonym na rok szkolny 2019/2020 wyniosła minimum 15. lub 

projekt jest realizowany na terenie gmin o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej 

tj. gdzie stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej jest niższy niż wskazany w Regulaminie konkursu 

co oznacza, że projekt może być realizowany wyłącznie w gminach, gdzie wychowaniem przedszkolnym 

objętych jest mniej niż 89% dzieci zamieszkałych w danej gminie, zgodnie z Listą gmin o największym 

zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną, która stanowi Załącznik 17 do Regulaminu. Warunek dotyczy 

każdego projektu obejmującego typ 1a. W ramach typu projektu 1b możliwe są działania obejmujące 

wydatki ponoszone na dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami, jednak wyłącznie w zakresie bezpośrednio wynikającym z diagnozy potrzeb i 

stopnia niedostosowania OWP. Maksymalna wartość projektu ogółem na dostosowanie istniejących 

miejsc wychowania przedszkolnego dla 1 dziecka z niepełnosprawnością wynosi 100.000,00 zł.

Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych).

Całkowita kwota środków przeznaczonych na 

dofinansowanie projektów w ramach niniejszego 

konkursu wynosi: 1 631 245,34 EUR, co stanowi 7 000 

000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi – 

85%, w tym wsparcie finansowe EFS – 85%.

Minimalny poziom wkładu własnego wynosi – 15%.

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł.

Urząd Marszałkowski 

Województwa Łódzkiego

https://rpo.lodzkie.pl/

skorzystaj-z-

programu/zobacz-

ogloszenia-i-wyniki-

naborow-

wnioskow/item/3694-

poddzialanie-xi-1-1-

edukacja-

przedszkolna



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)

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 ALPHORN 1 lipca 2019 8 października 2019 czerwiec 2020
Konkurs na polsko-szwajcarskie projekty badawcze, organizowany we współpracy ze Swiss National 

Science Foundation 

PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI



10 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



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 

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


