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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 

20.09.2016 do 

31.10.2016

Działanie 4.1 Innowacje 

społeczne

Przedmiotem konkursu są projekty na opracowanie koncepcji akceleratora obligacji społecznych i jej przetestowanie 

oraz zbudowanie potencjału do wdrażania obligacji społecznych oraz koalicji na rzecz ich realizacji.

W niniejszym konkursie nie ma ograniczeń co do rodzaju 

podmiotów, które mogą wnioskować o dofinansowanie.
30 000 000 zł

Ministerstwo 

Rozwoju 

https://www.power.

g ov.pl/

Wymagany wkład 

własny beneficjenta 

w wysokości min. 

3%.

SZOOP POWER 

str. 166

Nabór od 

30.09.2016 do 

14.10.2016

Działanie 2.9 Rozwój ekonomii 

społecznej

Przedmiotem konkursu jest utworzenie ogólnopolskiej sieci współpracy akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii 

Społecznej, wspieranej np. narzędziami do bieżącej wymiany informacji i doświadczeń oraz koordynacji w ramach sieci 

OWES, a także pomiędzy siecią OWES a innymi sieciami, działającymi w obszarach zbieżnych z sektorem ekonomii 

społecznej (np. Krajowym Systemem Usług, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, Lokalnymi Grupami Działania itp.). 

Wnioskodawcami w konkursie, są:

-organizacje pozarządowe,

-uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie 

wyższym,

-jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,

11 000 000 zł

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej, 

http://efs.mrpips.go

v.pl/

-
SZOOP POWER 

str. 84

Nabór  od 

03.10.2016 do 

24.10.2016

Działanie 5.4 Kompetencje 

zawodowe i kwalifikacje kadr 

medycznych

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które przewidują realizację szkoleń i kursów dla 

pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia (ratowników 

medycznych, dyspozytorów medycznych, pilotów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, fizjoterapeutów, diagnostów 

laboratoryjnych, opiekunów medycznych, terapeutów środowiskowych), zatrudnionych w publicznym systemie 

ochrony zdrowia. Projekty muszą przewidywać realizację szkoleń o tematyce medycznej opartą na Evidence Based 

Medicine w celu zapewnienia, że wsparcie edukacyjne oparte będzie na twardych podstawach naukowych oraz że 

odnosić się będzie wyłącznie do tematyki medycznej. Projekt nie może obejmować obowiązkowych kursów i szkoleń 

przewidzianych prawem krajowym nie związanych bezpośrednio z ww. zakresem tematycznym.

Wnioskodawcą może być podmiot posiadający 

udokumentowane doświadczenie tj. przeprowadził co najmniej 

10 szkoleń w tematyce adekwatnej do konkursu w ciągu 

ostatnich 3 lat w co najmniej 3 różnych podmiotach oraz 

posiada co najmniej 5 pozytywnych rekomendacji w zakresie 

szkoleń planowanych w projekcie.

10 000 000 zł

Ministerstwo 

Zdrowia 

http://www.zdrowie.

gov.pl

Wymagany wkład 

własny beneficjenta 

w wysokości min. 

3%.

SZOOP POWER 

str. 196

Nabór od 

31.10.2016 do 

05.12.2016

Działanie 2.10 Wysoka jakość 

systemu oświaty

E-materiały dydaktyczne do historii sztuki i do historii muzyki, języka łacińskiego i kultury antycznej – zakres 

rozszerzony, wiedza o kulturze – zakres podstawowy. Łącznie: 16,5 mln.

E-materiały dydaktyczne zawierające treści w zakresie edukacji artystycznej: muzyki i plastyki. Łącznie: 3 mln.

E-materiały dydaktyczne dotyczące 10 obszarów tematycznych krótkie streszczenia lekcji przedmiotowej abstrakty 

lekcji w języku angielskim do nauki języka angielskiego z następujących przedmiotów: matematyka, informatyka, 

geografia, fizyka, chemia, biologia, przyroda, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie ze słowniczkiem 

podstawowym i nagraniem lektorskim z e-podręczników opracowanych w ramach PO KL). Łącznie: 1 mln.

E-materiały dydaktyczne dotyczące 10 obszarów tematycznych (matematyka, informatyka, geografia, fizyka, chemia, 

biologia, przyroda, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie) audiobooki. Łącznie: 400 tys.

E-materiały dydaktyczne dotyczące 10 obszarów tematycznych (matematyka, informatyka, geografia, fizyka, chemia, 

biologia, przyroda, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie): cykle krótkich filmów edukacyjnych 5’-10’ do 

wykorzystania na lekcji. Łącznie: 2 412 701 zł.

*Ministerstwo Edukacji Narodowej

*Ośrodek Rozwoju Edukacji (w tym dawny Krajowy Ośrodek 

Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej włączony z 

dniem 1 lipca 2016 r. w strukturę organizacyjną Ośrodka 

Rozwoju Edukacji)

*Instytut Badań Edukacyjnych

*Centrum Informatyczne Edukacji

*jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne

*stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego

*organizacje pozarządowe lub związki organizacji 

pozarządowych

*samorząd gospodarczy i zawodowypartnerzy społeczni zgodnie 

z definicją przyjętą w PO WER

*jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze

*przedsiębiorcy

*pracodawcy

*placówki doskonalenia nauczycieli

*szkoły wyższe.

23 312 701 zł

Ministerstwo 

Edukacji Narodowej, 

Departament 

Funduszy 

Strukturalnych                   

http://efs.men.gov.p

l/

-
SZOOP POWER 

str. 90

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

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
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
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 

07.11.2016 do 

25.11.2016

Działanie 2.9 Rozwój ekonomii 

społecznej

Celem konkursu jest: wyposażenie pracowników przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności pozwalające na 

skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach zamówień publicznych. Oczekuje się, że przedsiębiorstwa społeczne 

objęte interwencją zwiększą uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

*administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz 

nadzorowane

*jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne

*stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego

*organizacje pozarządowe podmioty ekonomii społecznej

federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów 

ekonomii społecznej

*związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości

samorząd gospodarczy i zawodowy

*partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER

*uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie 

wyższym

*jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze

przedsiębiorcy

4 600 000 zł

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej 

https://efs.mrpips.go

v.pl/

-
SZOOP POWER 

str. 84

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

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 

03.10.2016 do 

02.11.2016

4.1  Badania naukowe i prace 

rozwojowe. Poddziałanie 4.1.4 

Projekty aplikacyjne

Projekty aplikacyjne (projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub 

eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja). Wsparcie 

udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe 

i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace 

rozwojowe. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac 

rozwojowych nie uzyska dofinansowania.

Konsorcjum, w którego skład wchodzi:

-co najmniej jedna jednostka naukowa oraz

-co najmniej jedno przedsiębiorstwo.

Konsorcjum złożone z nie więcej niż 5 podmiotów:

jednostek naukowych i przedsiębiorców, w którym

liczba przedsiębiorców stanowi co najmniej 50%

liczby wszystkich członków konsorcjum. Liderem 

konsorcjum może być jednostka naukowa lub 

przedsiębiorstwo.

200 000 000 zł

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju 

http://www.ncbir.pl

- SZOOP POIR str.91

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/8402/SZOP_POIR_wszystkie_osie_28082015.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 7.11.2016 

r. do 18.11.2016 r.

Poddziałanie 2.2.3 Promocja 

gospodarcza regionu

Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na:

*przygotowaniu i promocji kompleksowych ofert inwestycyjnych, 

handlowych lub współpracy;

*tworzeniu nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej;

*organizacji i udziale w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie 

międzynarodowej rangi gospodarczej regionu.

Wsparciem objęte będą wyłącznie projekty rewitalizacyjne.

*Miasto Łódź

Wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w 

partnerstwie z Miastem Łodzią:

*jednostki samorządu terytorialnego, związki i 

stowarzyszenia jst,

*jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość 

prawną,

*organizacje pozarządowe,

*izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców,

jednostki naukowe,

*szkoły wyższe.

Rola podmiotów w partnerstwie określana będzie 

każdorazowo w umowie pomiędzy stronami.

2 397 000 EUR (10 322 

680 PLN)

Instytucja 

Zarządzająca RPO WŁ 

2014-2020 

www.rpo.lodzkie.pl

Wymagany wkład 

własny beneficjenta

SZOOP RPOWŁ 

str. 29

Nabór od 

14.11.2016 r. do 

23.11.2016 r.

Poddziałanie XI.1.3 Edukacja 

przedszkolna

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:

a)    wsparcie istniejących placówek wychowania przedszkolnego w zakresie 

generowania i funkcjonowania nowych miejsc przedszkolnych oraz poprawy 

jakości i oferty zajęć edukacyjnych, 

b)    tworzenie placówek wychowania przedszkolnego na bazie istniejącej 

infrastruktury lub adaptacja infrastruktury przedszkolnej w celu 

dostosowania do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym - na 

terenach o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej,

c)    rozszerzanie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o organizację 

i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających na rzecz zwiększania szans 

edukacyjnych dzieci, w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów 

oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy i 

właściwe postawy/umiejętności (kreatywność, innowacyjność, praca 

zespołowa). 

Realizacja zajęć dodatkowych ujętych w punkcie 1c musi stanowić 

uzupełnienie działań wymienionych w punkcie 1a lub 1b .

d)    doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w ośrodkach 

wychowania przedszkolnego, w zakresie umiejętności i kompetencji 

niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Działania w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli ujęte w punkcie 

1d muszą stanowić uzupełnienie działań wymienionych w punkcie 1a lub 1b.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o 

dofinansowanie:

1.    Miasto Łódź,

2.    Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych 

(nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą 

lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) – 

wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w 

partnerstwie z Miastem Łodzią.

Rola podmiotów w partnerstwie określana będzie 

każdorazowo w umowie pomiędzy stronami.

15 330 352,94 PLN

Instytucja 

Zarządzająca RPO WŁ 

2014-2020 

www.rpo.lodzkie.pl

Wymagany 15% 

wkład własny 

beneficjenta

SZOOP RPOWŁ 

str. 227

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/18955/SZOOP-RPO-WL-2014-2020-110416.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/18955/SZOOP-RPO-WL-2014-2020-110416.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/18955/SZOOP-RPO-WL-2014-2020-110416.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/18955/SZOOP-RPO-WL-2014-2020-110416.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 

16.09.2016 do 

30.12.2016

PL07VI Nabór w Funduszu 

Współpracy Dwustronnej (PL07)

Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, 

wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i 

najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw - 

Darczyńców (Norwegia, Islandia,

Lichtenstein) oraz organizacjami międzynarodowymi.

Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu programu 

PL07, którym jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczanie społecznych 

nierówności w zdrowiu.

• podmioty prowadzące działalność leczniczą świadczące 

usługi zdrowotne finansowane

ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie, w 

tym:

• podmioty prowadzące działalność leczniczą 

przekształcone w spółki kapitałowe

świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków 

publicznych,

• instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze ochrony 

zdrowia,

• uczelnie medyczne lub wyższe szkoły publiczne 

prowadzące działalność dydaktyczną i

badawczą w zakresie nauk medycznych,

• domy pomocy społecznej finansowane ze środków 

publicznych oraz ich podmioty

założycielskie,

• organizacje pozarządowe działające w sektorze ochrony 

zdrowia.

Wyłącznie polskie podmioty mogą aplikować o środki w 

ramach Programu.

230 000 EUR, tj. 

1004180 PLN

Ministerstwo 

Zdrowia 

http://zdrowie.gov.pl 

Wymagany wkład 

własny Beneficjenta

http://zdrowie.go

v.pl/uploads/zam

owienia/assets/O

g%C5%82oszenie

_fwd_vi_nab%C3

%B3r_2.pdf

Nabór od 

16.09.2016 do 

30.12.2016

PL13V nabór w Funduszu 

Współpracy Dwustronnej (PL13)

Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, 

wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i 

najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Norwegii. 

Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu programu 

PL13, którym jest przyczynienie się do poprawy stanu zdrowia 

społeczeństwa polskiego poprzez

ograniczanie nierówności w zdrowiu wywołanych czynnikami społecznymi.

Wnioski mogą być składane przez:

* jednostki samorządu terytorialnego (powiaty) w Polsce,

* Beneficjenta projektu predefiniowanego oraz jego 

partnerów z Polski,

* pozostałe stosowne podmioty działające w obszarze 

zdrowia publicznego.

Wyłącznie polskie podmioty mogą aplikować o środki w 

ramach Programu.

 46 500 EUR tj. 203 019 

PLN

Ministerstwo 

Zdrowia 

http://zdrowie.gov.pl 

-

http://zdrowie.go

v.pl/uploads/zam

owienia/assets/O

g%C5%82oszenie

_fwd_pl13_v.pdf

NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/18955/SZOOP-RPO-WL-2014-2020-110416.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/18955/SZOOP-RPO-WL-2014-2020-110416.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/18955/SZOOP-RPO-WL-2014-2020-110416.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/18955/SZOOP-RPO-WL-2014-2020-110416.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/18955/SZOOP-RPO-WL-2014-2020-110416.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/18955/SZOOP-RPO-WL-2014-2020-110416.pdf


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

4 OPUS 15 września 2016 15 grudnia 2016 15 czerwca 2017
Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-

badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

5 PRELUDIUM 15 września 2016 15 grudnia 2016 15 czerwca 2017
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające 

stopnia naukowego doktora.

6 SONATA 15 września 2016 15 grudnia 2016 15 czerwca 2017
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające 

stopień naukowy doktora.

7 POLONEZ 15 września 2016 15 grudnia 2016 15 czerwca 2017 Konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

8 BEETHOVEN 15 września 2016 15 grudnia 2016 15 października 2017 Konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze.

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

PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Aktualne informacje o konkursach:


