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Wskaźnik bezrobocia młodzieży w latach 2014-2016 spadał szybciej niż ogólny wskaźnik
bezrobocia – z 21,4 proc. do 16,7 proc. Nadal jednak pozostaje on znacznie powyżej średniej
unijnej. Być może reforma szkolnictwa zawodowego oraz programy Erasmus+ oraz POWER
są w stanie odwrócić ten europejski trend.
Więcej: http://erasmusplus.org.pl/fundusze-europejskie-na-ksztalcenie-zawodowe/

 Młodzi gotowi do działania
W połowie lutego zakończyła się pierwsza tegoroczna runda naboru wniosków do Programu
Erasmus +. Do Narodowej Agencji wpłynęło ponad 3 tysiące wniosków, z czego prawie 600
dotyczy projektów młodzieżowych. M.in. dzięki takim projektom (np. wolontariat) młodzi
ludzie z Polski znajdują się w pierwszej piątce zaangażowanych i najchętniej działających
obywateli Unii Europejskiej.
Więcej: http://erasmusplus.org.pl/mlodzi-gotowi-do-dzialania/

 Ponad pół mld zł dla placówek kulturalnych
Ponad pół miliarda złotych otrzymają 42 projekty z obszaru kultury. Środki, przeznaczone
głównie na rozwój infrastruktury, modernizację lub rozbudowę obiektów, trafią do
muzeów, oper, teatrów, centrów kultury oraz innych instytucji m.in. z Krosna, Łańcuta,
Kozłówki, Wrocławia, Głogowa, Opola, Torunia, Bydgoszczy, Gniezna, Zielonej Góry,
Pelplina czy Słupska. Wsparcie pochodzi ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.
Więcej:
http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/ponad-pol-mld-zl-dla-placowekkulturalnych/

 Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 28 lutego 2018 r.
Więcej:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/lista-projektowrealizowanych-z-funduszy-europejskich-2014-2020-28-lutego-2018-r/
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 Ogłoszono nabór wniosków w ramach działania 7 „Podstawowe

usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW 20142020
Więcej:
http://www.opolskie.pl/2018/02/ogloszono-nabor-wnioskow-w-ramachdzialania-7-podstawowe-uslugi-i-odnowa-wsi-na-obszarach-wiejskich-objetego-prow2014-2020/
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 Ogłoszone nabory wniosków przez Stowarzyszenie Euro-Country
Zarząd Stowarzyszenia Euro-Country ogłosił terminy naborów: naboru nr 1/2018
Podejmowanie działalności gospodarczej oraz Naboru nr 2/2018 Rozwijanie działalności
gospodarczej, które odbędą się w dniach od 26.02.2018 – 12.03.2018 r.
Więcej:
http://www.opolskie.pl/2018/02/ogloszone-nabory-wnioskow-przezstowarzyszenie-euro-country/

 Ogłoszone nabory wniosków przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa

Działania Stobrawski Zielony Szlak
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w dniu 19.02.2018 r.
ogłosił terminy naborów wniosków m.in. podejmowanie oraz rozszerzenie działalności
gospodarczej, które odbędą się w dniach od 05.03 - 19.03.2018 r.
Szczegółowe
informacje
nt.
naborów
znajdują
się
na
stronie:
http://stobrawskiszlak.pl/891/2028/nabory.html
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SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY
EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM
Skorzystaj z usług Sieci
w województwie opolskim!

Punktów

Informacyjnych

Funduszy

Europejskich

W naszych Punktach Informacyjnych:





ustalimy, czy Twój pomysł ma szanse na wsparcie z Funduszy Europejskich,
krok po kroku przedstawimy proces ubiegania się o dofinansowanie,
udzielimy Ci wsparcia na etapie przygotowania wniosku i realizacji projektu.
odpowiemy na pytania dotyczące Programów finansowanych z EFS, EFRR i FS.

W przypadku chęci skorzystania z konsultacji bezpośredniej w punkcie w zakresie przygotowania
bądź realizacji projektu pomocne będzie wypełnienie tzw. karty diagnozy i przesłanie na adres
mailowy wybranego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość konsultacji indywidualnej u klienta. W celu
ustalenia możliwości skorzystania z usługi prosimy o kontakt telefoniczny z wybranym punktem.
Punkty nie świadczą usług polegających na wypełnianiu dokumentacji na rzecz klienta.
Informacje przekazywane przez specjalistów ds. FE opierają się na ich wiedzy i dostępnych
dokumentach programowych.
Wszystkie usługi świadczone przez Punkty Informacyjne są bezpłatne!
Zanim skorzystasz z usług Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zobacz, czy podobne
pytanie już się nie pojawiło w często zadawanych pytaniach.
Za koordynacje Sieci Punktów Informacyjnych odpowiada Ministerstwo Rozwoju.
Usługi są świadczone przez Punkty Informacyjne w oparciu o Standardy Działania Punktów
Informacyjnych, opracowane przez Ministerstwo Rozwoju.
Uwagi dotyczące pracy sieci Punktów Informacyjnych można kierować na adres:
monitoringpunktow@mr.gov.pl

Projekt finansowany jest w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15% ze środków
krajowych i w 85% ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
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 Oferta pożyczek dla MŚP z Fundacji Rozwoju Śląska
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Fundacja Rozwoju Śląska oferuje preferencyjne pożyczki na rozwój mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw z województwa opolskiego
więcej: http://fundacja.opole.pl

 Produkt Opolskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.

z siedzibą w Opolu (ORFPK): PORĘCZENIA WADIÓW PRZETARGOWYCH
ORFPK Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu wprowadził do oferty nowy produkt – PORĘCZENIA
WADIÓW PRZETARGOWYCH. Z poręczenia wadiów mogą skorzystać firmy sektora MSP
zarejestrowane lub prowadzące działalność na terenie województwa opolskiego.
Poręczenie to jest udzielane w 100 % wartości wadium przetargowego.
więcej: http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=467&idd=7999

 Punkt Konsultacyjny ERASMUS+ w Regionalnym Centrum Rozwoju

Edukacji
Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu – wojewódzka placówka doskonalenia
nauczycieli, w ramach zawartej umowy z Fundacją Rozwoju Systemów Edukacji – Narodową
Agencją wdrażającą program ERASMUS+, realizuje działania konsultacyjno-informacyjne
w programie ERASMUS + w województwie opolskim.
więcej: http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=467&idd=7808

PUNKTY
INFORMACYJNE

 E-PUNKT - pomoc w poznaniu prawa obrotu elektronicznego
Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców „e-PUNKT” to serwis, który pozwala
przedsiębiorcom i konsumentom zwiększyć świadomość korzystania z Internetu. Dzięki
niemu użytkownicy mogą lepiej zrozumieć m.in. kwestie prawne związane z e-zakupami.
więcej: http://www.fundacja.opole.pl/index.php?id=744

 Centrum Kompetencji Uniwersytetu Opolskiego już działa
Centrum Kompetencji to platforma wiedzy, baza informacji o potencjale naukowców, która
może być także impulsem do kolejnych pomysłów, rozwiązań i dalszej współpracy nauki
z gospodarką. Strona ma wzmocnić powiązania nauki i gospodarki województwa
opolskiego.
więcej: http://inkubator.uni.opole.pl/?p=790
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 Baza Instytucji Otoczenia Biznesu w województwie opolskim
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Ze względu na bardzo duże zainteresowanie możliwościami skorzystania z oferty
Inkubatorów Przedsiębiorczości, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego przygotowali bazę zawierającą szczegółowe informacje dotyczące
przedmiotowej oferty, proponowanej przez Instytucje Otoczenia Biznesu, które m.in.
otrzymały dofinansowanie w ramach Podziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia
biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007 – 2013.
Więcej: http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=467&idd=9059

AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW








RPO WO
POWER
PO IS
PO IR
PO PC
PO WT
KREATYWNA
EUROPA

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI
6

NABORY WNIOSKÓW

SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW








RPO WO
POWER
PO IS
PO IR
PO PC
PO WT
KREATYWNA
EUROPA

Poniżej prezentujemy ogólne informacje na temat aktualnych
lub planowanych naborów wniosków o dofinansowanie w
ramach Programów Unii Europejskiej i innych inicjatyw.
Jeżeli chcesz skorzystać z danego programu/inicjatywy
sprawdź szczegółowe warunki uczestnictwa w danym
naborze na podanych stronach internetowych.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014-2020
AKTULANE NABORY:
Działanie 1.2 Infrastruktura B+R
Poddziałanie 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
Poddziałanie 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych
Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

Poddziałanie 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji
Opolskiej
Poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej
Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie usług
zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami)
Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego

Działanie 1.2 Infrastruktura B+R
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania 1.2 Infrastruktura B + R
w ramach Osi priorytetowej I Innowacje w gospodarce RPO WO 2014 – 20120 tj.:
 Inwestycje w infrastrukturę oraz wyposażenie B+R jednostek naukowych i szkół
wyższych zgodnie z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
W ramach ww. działania realizowane będą jedynie projekty umożliwiające rozwój branż
zidentyfikowanych jako inteligentne specjalizacje regionalne.
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Działanie jest przeznaczone wyłącznie dla przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym.
Jedynie projekty uzgodnione na szczeblu przedstawiciela ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego, ministra właściwego ds. nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mogą
uczestniczyć w konkursowej procedurze wyboru projektów.
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:
 szkoły wyższe,
 jednostki naukowe,
 przedsiębiorstwa (jedynie jako partner w projekcie, członek konsorcjum)
 liderzy konsorcjów naukowych składających się z ww. beneficjentów[1]
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[2].
Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki
narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w
sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego
podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2009 z późn. zm.).
[1] Konsorcjum naukowe tj. grupa jednostek organizacyjnych, w której skład wchodzi co najmniej jedna
jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, albo co najmniej dwie jednostki naukowe,
podejmujące na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace
rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych zgodnie z ustawą
z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.).
[2] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub
oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez
Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do
rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

TERMIN NABORU:
Od 5 do 12 marca 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

PUNKTY
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WIĘCEJ INFORMACJI:
http://rpo.opolskie.pl/?p=27615

Poddziałanie 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK
w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020 tj.:
1) wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne
rozwiązania teleinformatyczne (B2B);
2) wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania
najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów
modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E);
3) wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C).
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:
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mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/201, mające prawną siedzibę na terenie województwa
opolskiego[1]. Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów
gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada
2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń
(Dz.U. 2015 poz. 2009).
[1] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub
oddział (w przypadku Wnioskodawców posiadających wpis do KRS) lub miejsce prowadzenia działalności
(w przypadku Wnioskodawców działających na podstawie wpisu do CEIDG). Weryfikacja nastąpi na
podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) –
z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień
podpisania umowy o dofinansowanie.

TERMIN NABORU:
Od 19 do 26 marca 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
WIĘCEJ INFORMACJI:
http://rpo.opolskie.pl/?p=27811

Poddziałanie 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 2.2.1 Przygotowanie
terenów inwestycyjnych w ramach Osi priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka RPO WO
2014-2020, tj.:
1. inwestycje polegające na przygotowaniu terenu inwestycyjnego, w tym uzbrojenie
terenu inwestycyjnego w media;
2. rozwój wewnętrznej infrastruktury niezbędnej do właściwego skomunikowania terenu
inwestycyjnego, jedynie jako element projektu;
3. rozwój infrastruktury i terenów inwestycyjnych, w tym na obszarach powojskowych,
poprzemysłowych, pokolejowych, popegeerowskich i nadanie im nowych funkcji
gospodarczych.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
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inne podmioty publiczne zarządzające terenami inwestycyjnymi, w tym
powojskowymi, poprzemysłowymi, pokolejowymi i popegeerowskimi.

SZYBKIE
LINKI:

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt na obszarze
województwa opolskiego za wyjątkiem obszaru Aglomeracji Opolskiej oraz OSI Obszary
Przygraniczne tj. Powiatu Głubczyckiego, Nyskiego i Prudnickiego.
Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki
narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego
podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz.
2009 z późn. zm.).
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NABORY
WNIOSKÓW








RPO WO
POWER
PO IS
PO IR
PO PC
PO WT
KREATYWNA
EUROPA

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
WIĘCEJ INFORMACJI:
http://rpo.opolskie.pl/?p=28025

Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 3.1.2 Strategie
niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi priorytetowej III Gospodarka
niskoemisyjna RPO WO 2014-2020 tj.:
1) budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczania ruchu
drogowego w centrach miast;
2) rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów
komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie dróg dostępu do bezpiecznych
przystanków (m.in. zatoki autobusowe, bus pasy);
3) infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną
informację pasażerską;
4) infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 przedsiębiorstwa[1].
Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki
narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w
sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego
podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2009 z późn. zm.) Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt
na obszarze Aglomeracji Opolskiej.

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI
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[1]

Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość
udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub
Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej,
obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach
partnerstwa publiczno-prywatnego) lub podmioty wybrane zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym.
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TERMIN NABORU:
Od 30 marca do 13 kwietnia 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA - Związek Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych
WIĘCEJ INFORMACJI:
http://rpo.opolskie.pl/?p=28226

Poddziałanie 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Aglomeracji Opolskiej
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 3.2.2. Efektywność
energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi priorytetowej: III
Gospodarka niskoemisyjna RPO WO 2014-2020 tj.:
1) Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna[1] budynków użyteczności publicznej[2]
wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w tym m.in.:
a) ocieplenie obiektu,
b) wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,
c) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła),
systemów wentylacji i klimatyzacji,
d) instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.
2) Audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element kompleksowy projektu.
[1] Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie polegające na
ociepleniu przegród budynku, wymianie okien lub drzwi oraz wymianie lub modernizacji źródeł ciepła
(chłodu) i instalacji, w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego
zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną. Przez
instalacje rozumie się instalacje: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub
oświetlenia. Zakres przedsięwzięcia głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi
wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.
[2] Definicja budynku użyteczności publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 jednostki sektora finansów publicznych,
 jednostki naukowe,
 szkoły wyższe,
 przedsiębiorstwa[1],
 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 organizacje pozarządowe,
 przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO) jedynie jako partner jednego z ww.
podmiotów.
Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki
narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego
podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2009 z późn. zm.).
Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt na obszarze
Aglomeracji Opolskiej.
[1] Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość
udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub
Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej,
obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach
partnerstwa publiczno-prywatnego).

TERMIN NABORU:
Od 7 do 14 marca 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA - Związek Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych
WIĘCEJ INFORMACJI:
http://rpo.opolskie.pl/?p=27044

Poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji
Opolskiej
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo
kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi priorytetowej V Ochrona dziedzictwa
kulturowego i kultury RPO WO 2014-2020 tj.:

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI
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1. Przebudowa[1], remont, zakup wyposażenia dla obiektów kultury, służące
podwyższeniu standardu technicznego, w tym dostosowaniu do wymogów
bezpieczeństwa wynikających z aktualnych przepisów prawa, z uwzględnieniem
potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
2. Odbudowa, przebudowa, konserwacja, remont lub wyposażenie obiektów dziedzictwa
kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego, z uwzględnieniem potrzeb osób z
niepełnosprawnościami;
3. Budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz
zagospodarowania terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego lub naturalnego,
dostosowanie tych obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jedynie jako
element uzupełniający projektu;
4. Przebudowa lub remont budynków wraz z wyposażeniem pomieszczeń do właściwego
przechowywania zbiorów oraz ich zabezpieczenia;
5. Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych
zabytków ruchomych;
6. Działania edukacyjne, informacyjne jako integralny element projektu;
7. Działania dotyczące wykorzystania, rozwoju aplikacji i usług teleinformatycznych
związanych z kulturą i turystyką jako integralny element projektu.
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[1]

Rozumiana jako zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego,
nie mogąca dotyczyć parametrów charakterystycznych obiektu, takich jak kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.).

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 organizacje pozarządowe,
 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 instytucje kultury,
 jednostki sektora finansów publicznych,
 przedsiębiorstwa[1].
Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki
narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w
sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego
podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2009 z późn. zm.). Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące
projekt na obszarze Aglomeracji Opolskiej.
[1]

Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość
udziałów lub akcji posiada województwa opolskiego, powiat, gmina. Miasto, związek międzygminny lub
Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej,
obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach
partnerstwa publiczno-prywatnego).

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI
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TERMIN NABORU:
Od 12 do 19 marca 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA - Związek Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych
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WIĘCEJ INFORMACJI:
http://rpo.opolskie.pl/?p=27997

Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych
i społecznych (w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami
starszymi, w tym z niepełnosprawnościami)
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej
jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami
starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja
społeczna RPO WO 2014-2020, takie jak:
1. Rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej nad osobami starszymi, w tym
z niepełnosprawnościami, w zakresie m.in.:
a) wsparcia działalności lub tworzenia nowych dziennych domów opieki medycznej, zgodnie
ze standardem DDOM wypracowanym w ramach POWER i przyjętym w formie uchwały
przez Komitet Sterujący[1] lub innych form opieki,
b) wdrożenia na poziomie lokalnym rozwiązań z zakresu koordynacji realizacji usług
medycznych[2],
c) wsparcia działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej, w tym
długoterminowej medycznej opieki domowej,
d) zapewnienia opieki medycznej w zastępstwie za opiekunów faktycznych,
e) teleopieki medycznej,
f) zwiększenia dostępu do usług poprzez zapewnienie niezbędnego transportu,
g) podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi zdrowotne
dotyczące form zdeinstytucjonalizowanych[3].
2. Rozwój działań wpływających na poprawę stanu zdrowia osób starszych, w tym
z niepełnosprawnościami, w tym[4]:
a) rehabilitacja ruchowa, psychiatryczna i logopedyczna,
b) zwiększenie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego
poprzez tworzenie wypożyczalni sprzętu, w tym szkolenia/doradztwo w połączeniu z nauką
ich obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania,
c) wsparcie psychologiczne i/lub szkolenia dla opiekunów faktycznych w zakresie opieki
medycznej.

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI
14

[1]

Projektodawca jest zobowiązany do zaangażowania w świadczenie usług lekarza geriatry. Mając
jednak na uwadze małą liczbę praktykujących w Polsce lekarzy geriatrów, jeżeli nie ma możliwości
zatrudnienia lekarza specjalisty w tej dziedzinie, zgodnie z wymogami określonymi w standardzie DDOM,
i zostanie wykonana odpowiednia analiza, potwierdzająca taki fakt, wówczas możliwe jest dopuszczenie
świadczenia usług w ramach DDOM przez zespół medyczny, w którym zamiast geriatry mógłby zostać
zaangażowany lekarz innej specjalności – z zakresu medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych.
[2]

SZYBKIE
LINKI:

Działania stanowią jedynie element kompleksowego projektu.

[3]

Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji służb świadczących usługi zdrowotne stanowi jedynie część
kompleksowego projektu i jest uzupełnieniem działań o charakterze wdrożeniowym.
[4]
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Działania stanowią jedynie element kompleksowego projektu dotyczącego zdeinstytucjonalizowanych
form opieki medycznej.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:
1)
2)
3)
4)

podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej[1],
podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia – publiczne i prywatne[2],
podmioty ekonomii społecznej,
organizacje pozarządowe.

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie
województwa opolskiego[3].
Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki
narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 30 listopada 2015 r. w sprawie
sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009 z
późn. zm.).
[1]

PUNKTY
INFORMACYJNE

Poprzez podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej rozumie się:
- podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub
- podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada
działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej i/lub
- podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym
podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub
- podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego
poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały
z prowadzenia działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej.
[2]

Poprzez podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia rozumie się:
- podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub
- podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi
ochrony zdrowia i i/lub
- podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym
podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub
- podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego
poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały
z prowadzenia działalności w obszarze ochrony zdrowia.

WRÓĆ DO:
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[3] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego wnioskodawca posiada główną siedzibę lub
oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez
wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do
rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

TERMIN NABORU:
Od 30 marca do 6 kwietnia 2018 r.
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INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
WIĘCEJ INFORMACJI:
http://rpo.opolskie.pl/?p=28258
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Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Poddziałania 9.2.1 Wsparcie
kształcenia zawodowego w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO
2014-2020:
1) Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia w tym rozwój współpracy szkół i placówek
systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społecznogospodarczym [1] dzięki realizacji kompleksowych programów kształcenia praktycznego
organizowanych w miejscu pracy poprzez:
a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych
nauczycieli w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów
praktycznej nauki zawodu w zakresie przedmiotów zawodowych oraz
stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u
uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych
niezbędnych na rynku pracy,
b) podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji
zawodowych przez uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek
systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych lub placówek systemu oświaty
prowadzących kształcenie ogólne,
c) kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, kompetencji
kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
d) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki
pracy właściwe dla nauczanych zawodów,
e) rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.
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3) Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez:
a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby
realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i
placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie
kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z
zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach,

SZYBKIE
LINKI:

b) tworzenie Punktów Informacji i Kariery,
c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.
[1]
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Poprzez otoczenie społeczno-gospodarcze należy rozumieć pracodawców, organizacje pracodawców,
przedsiębiorców, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje
pozarządowe, partnerów społecznych czy innych interesariuszy zidentyfikowanych w obowiązkowej
diagnozie przedstawiającej zapotrzebowanie szkół lub placówek systemu oświaty.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty działające w obszarze
edukacji zawodowej tj:
 podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w obszarze
edukacji i/lub
 podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD
odpowiada obszarowi edukacji i/lub
 podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki)
stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w
obszarze edukacji i/lub
 podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku
obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują,
iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze edukacji.
W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie
województwa opolskiego[1}. Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30
listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego
rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i
zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009 z późn. zm.).
UWAGA: Każdy Partner podobnie jak Wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym
do ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia
zawodowego
Działalność w obszarze edukacji zawodowej musi być prowadzona przez Wnioskodawcę –
oraz w przypadku projektu partnerskiego również przez partnerów projektów - przez okres
nie krótszy niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.
[2]

Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub
oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez
Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do
rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

TERMIN NABORU:
Od 5 do 12 marca 2018 r.
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INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
WIĘCEJ INFORMACJI:
http://rpo.opolskie.pl/?p=27807
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PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
[PO WER]
AKTTUALNE NABORY:
SZYBKIE
LINKI:

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku
pracy
Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu

AKTUALNOŚCI

Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy
przewagi konkurencyjnej na rynku
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
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Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej
Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się
gospodarki
Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości
Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości
Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

SPOTKANIA
KONFERENCJE

Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów
innowacyjnych w przedsiębiorstwach
Działanie 4.1 Innowacje społeczne

PUNKTY
INFORMACYJNE

Działanie 4.1 Innowacje społeczne
Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej
Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa
Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych
Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej
aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych poprzez:
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1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie
określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne)[1]:
a) identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie
możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia
od rynku pracy osób młodych,
b) kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego
zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub
poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w
planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji
i kwalifikacji zawodowych,
2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają
system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia
nowych umiejętności i kompetencji:
a) kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia
edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie
egzaminy,
b) nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych
na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest
wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,
3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego
wymaganego przez pracodawców:
a) nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych
umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki,
spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,
b) wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy,
stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania
zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia,
refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej
i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za
pośrednictwem sieci EURES):
a) wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem
zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji
lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez
praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np.
Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),
b) wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano
problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu
do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez
finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,
5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:
a) niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie
zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby
niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi
i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
[1]

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych opierać się
ma na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy (dwa z nich wskazane jako
obligatoryjne, trzeci i kolejne – fakultatywne – wybierane w zależności od potrzeb i możliwości osób,
którym udzielane jest wsparcie).
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:
Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy:
 publiczne służby zatrudnienia,
 Ochotnicze Hufce Pracy,
 agencje zatrudnienia,
 instytucje szkoleniowe,
 instytucje dialogu społecznego,
 instytucje partnerstwa lokalnego.
TERMIN NABORU:
od 28 lutego do 19 marca 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.power.gov.pl/nabory/1-109/

Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące zdobywania i doskonalenia przez osoby młode
do 29 r. ż. umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy. W ramach niniejszego konkursu
wspierane będą przede wszystkim działania skierowane do młodych osób, które dotąd nie były
aktywne lub też tylko w małym stopniu angażowały się w aktywności inne niż obowiązkowe.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:
 organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
 federacje lub związki organizacji pozarządowych,
 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,
 ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego.
TERMIN NABORU:
od 1 do 20 maja 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.power.gov.pl/nabory/1-128/
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Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego
przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

SZYBKIE
LINKI:

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Dofinansowanie przeznaczone jest na projekt szkoleniowo-doradczy skierowany do
przedstawicieli MMSP, dzięki któremu przedsiębiorcy uzyskają wiedzę z zakresu ubiegania się o
zagraniczne zamówienia publiczne lub zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych.
Każdy projekt składany w ramach konkursu musi uwzględniać co najmniej działania:

AKTUALNOŚCI

1. Bieżąca analiza rynku międzynarodowych zamówień publicznych oraz zamówień publicznych
organizacji międzynarodowych pod kątem możliwości udziału polskich przedsiębiorstw sektora
MMSP.

NABORY
WNIOSKÓW

2. Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń informacyjnych z zakresu możliwości udziału
polskich przedsiębiorców z sektora MMSP w zagranicznych zamówieniach publicznych lub
zamówieniach publicznych organizacji międzynarodowych w oparciu o wyniki analizy, o której
mowa w pkt 1.1.
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3. W celu jak najlepszego przygotowania przedsiębiorców do międzynarodowego rynku
zamówień publicznych w ramach projektu musi być prowadzony bieżący monitoring
międzynarodowych przetargów ogłaszanych zarówno przez krajowe, jak i międzynarodowe
instytucje publiczne, na podstawie, których zostanie opracowany program szkoleniowy
pokazujący możliwości oraz zasady i warunki ubiegania się o konkretne zamówienie.
4. Zorganizowanie i prowadzenie działań doradczych skierowanych do polskich
przedsiębiorców z sektora MMSP z zakresu ubiegania się o zagraniczne zamówienia publiczne
lub zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych.
5. Monitorowanie udziału przedsiębiorców objętych projektem w zagranicznym rynku
zamówień publicznych. Działania w projekcie powinny być zgodne z zasadami i standardami
udzielania wsparcia zawartymi w Regulaminie konkursu.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioskodawcami w konkursie mogą być:
a) podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału
adaptacyjnego przedsiębiorców,
b) podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
c) reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 24
lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1240),
d) branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z
dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2015 r. poz. 2029),
e) organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o
rzemiośle (Dz.U. z 2016 r. poz. 1285, z późn. zm.),
f) organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881),przedsiębiorcy.
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TERMIN NABORU:
od 31 stycznia do 30 marca 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.power.gov.pl/nabory/1-103/

Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, którego przedmiotem będą działania edukacyjne
na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące
szkolenie z zakresu streetworkingu.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wskazanym w SzOOP, są:
 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 wyższymi jednostki
prowadzące kształcenie lub doskonalenie zawodowe,
 jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.
TERMIN NABORU:
od 01 do 16 marca 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.power.gov.pl/nabory/1-110/
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Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, którego przedmiotem będzie opracowanie
narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu
i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego.
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wskazanym w SzOOP, są:
 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 i jednostki
prowadzące kształcenie lub doskonalenie zawodowe,
 jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.
TERMIN NABORU:
od 19 marca do 6 kwietnia 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.power.gov.pl/nabory/1-122/

Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, którego przedmiotem będą działania edukacyjne
z zakresu organizacji pomocy społecznej na rzecz osób kierujących schroniskami dla osób
bezdomnych lub do kandydatów na kierowników.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wskazanym w SzOOP, może być
wyłącznie instytucja, która uzyskała zgodę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na
prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych z zakresu organizacji pomocy społecznej podstawie
przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i Rozporządzenia Ministra
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Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu
organizacji pomocy społecznej.
Wnioskodawca powinien być ujęty w Wykazie podmiotów, które uzyskały zgodę Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych z organizacji
pomocy społecznej, publikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej.
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TERMIN NABORU:
od 24 marca do 15 kwietnia 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.power.gov.pl/nabory/1-124/

Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, którego celem będzie zidentyfikowane,
przygotowanie i pilotażowe wdrożenie modeli przedsiębiorstw społecznych, których forma
pozwalać będzie na wykorzystanie ich i wdrożenie także przez innych użytkowników po
zakończeniu realizacji projektu (np. w ramach systemu franczyzowego, klastrów itp.).
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia profesjonalizacji PS i budowaniu ich potencjału
w świadczeniu kompleksowych usług („wiązki usług społecznych”) na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych
i niesamodzielnych oraz ich rodzin.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:












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,
partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER,
uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
przedsiębiorcy.
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TERMIN NABORU:
od 30 marca do 20 kwietnia 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

SZYBKIE
LINKI:

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.power.gov.pl/nabory/1-127/

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
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NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do
poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących
funkcje kierownicze w szkole – (dyrektorzy II)
(dotyczy 5 województw: dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego, opolskiego,
wielkopolskiego)
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający minimum 3 letnie
udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla przedstawicieli kadry
kierowniczej systemu oświaty, w tym co najmniej 1 projektu lub usług o zasięgu co najmniej
wojewódzkim, o łącznej wartości stanowiącej co najmniej 1/3 wartości projektu składanego w
odpowiedzi na niniejszy konkurs.
Projekty mają być realizowane w partnerstwie z podmiotem, którego statutowe zadania
związane są z kształceniem lub doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
TERMIN NABORU:
od 5 kwietnia 2018 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.power.gov.pl/nabory/1-130/
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Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych
do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
(JST) – II edycja
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(dotyczy 7 województw: dolnośląskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego,
świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego)
W ramach przedmiotowego konkursu każdy projekt powinien dotyczyć wdrożenia programów
szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, wypracowanych w ramach projektu
pozakonkursowego ORE. „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na
rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – I etap” wyłącznie dla jednego z 7
województw.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający minimum 3 letnie
udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla przedstawicieli kadry
kierowniczej systemu oświaty, w tym, co najmniej 1 projektu lub usług o łącznej wartości 500
tys. złotych brutto o zasięgu, co najmniej wojewódzkim.
TERMIN NABORU:
od 5 kwietnia do 3 czerwca 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.power.gov.pl/nabory/1-131/

PUNKTY
INFORMACYJNE

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do
potrzeb zmieniającej się gospodarki
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej
nauki zawodu – etap II
W ramach przedmiotowego konkursu każdy projekt powinien dotyczyć opracowania
modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w jednej z 32 wskazanych branż,
której dotyczy dany projekt, dla każdej z grup zawodów ujętych w danej branży, określonych
w regulaminie konkursu.
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Beneficjentem projektu mogą być podmioty wyszczególnione w SZOOP oraz wskazane
w kryterium dostępu, zgodnie z którym beneficjentem projektu mogą być przedsiębiorcy lub
pracodawcy, partnerzy społeczni zgodnie z definicją w SZOOP dla PO WER, samorząd
gospodarczy i zawodowy, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, publiczne
i niepubliczne uczelnie akademickie i zawodowe, organizacje pozarządowe lub związki
organizacji pozarządowych, właściwi dla branż, wymienionych w pkt. 1.4 regulaminu konkursu.
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TERMIN NABORU:
od 5 do 30 kwietnia 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.power.gov.pl/nabory/1-132/

Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
W ramach konkursu przewiduje się wybór do dofinansowania po jednym projekcie w każdym
z nw. obszarów:
a)
I obszar – obszar odpowiadający obszarowi właściwości miejscowej sądów apelacyjnych
w Lublinie, w Katowicach, w Krakowie oraz w Rzeszowie;
b)
II obszar - obszar odpowiadający obszarowi właściwości miejscowej sądów apelacyjnych
w Białymstoku, w Łodzi i w Warszawie,
c)
III obszar - obszar odpowiadający obszarowi właściwości miejscowej sądów
apelacyjnych w Gdańsku, w Poznaniu, w Szczecinie i we Wrocławiu.
Konkurs ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER Poprawa jakości
wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania. W ramach konkursu
realizowane są następujące typy projektów: szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów,
urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów,
urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz
mediatorów z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki
śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej
i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:
 szkoły wyższe,
 jednostki naukowe.
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TERMIN NABORU:
od 23 lutego 2018 r. do 15 marca 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Ministerstwo Sprawiedliwości
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.power.gov.pl/nabory/1-108/
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NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów przewidujących organizację
trzech typów dwusemestralnych studiów podyplomowych dla min. 70 uczestników (sędziów,
prokuratorów, asesorów sądowych i prokuratorskich) w każdym z typów. Konkurs stanowi
kontynuację studiów podyplomowych zorganizowanych w ramach konkursu z 2016 roku
(nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/16), które cieszą się dużym zainteresowaniem uczestników.
Dofinansowanie na dany typ studiów otrzyma tylko jeden projekt.
W ramach konkursu przewiduje się wybór do dofinansowania po jednym projekcie w każdym
z nw. typów:
a)
I typ – Prawo karne gospodarcze zintegrowane z wiedzą pozaprawną przydatną
w ściganiu przestępczości gospodarczej/skarbowej i w orzekaniu w sprawach przestępstw
gospodarczych dla sędziów i asesorów sądowych wydziałów karnych oraz dla prokuratorów
i asesorów prokuratorskich;
b)
II typ - Prawo cywilne i gospodarcze z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych,
zintegrowane z wiedzą pozaprawną przydatną do rozstrzygania sporów dla sędziów i asesorów
sądowych wydziałów cywilnych i gospodarczych;
c)
III typ - Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe i finansowe zintegrowane z wiedzą
pozaprawną przydatną w rozstrzyganiu spraw gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem
spraw z zakresu prawa restrukturyzacyjnego dla sędziów wydziałów
gospodarczych/upadłościowych oraz dla prokuratorów i asesorów prokuratorskich ścigających
przestępczość gospodarczą / finansową.
Konkurs ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER Poprawa jakości
wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania. W ramach konkursu
realizowane są następujące typy projektów: szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów,
urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów,
urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz
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mediatorów z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki
śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i
skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego.
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:
 szkoły wyższe,
 jednostki naukowe.

TERMIN NABORU:
od 19 marca do 3 kwietnia 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Ministerstwo Sprawiedliwości
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.power.gov.pl/nabory/1-119/

Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18 ma na celu wyłonienie projektów w ramach 2 Osi
priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania
2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
W ramach konkursu planowane jest wsparcie projektów obejmujących wdrażanie w
administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami
dziedzinowymi w następujących obszarach, istotnych dla prowadzenia działalności
gospodarczej:
1) podatki i opłaty lokalne, poprzez:
 elektronizację procesu obsługi podatkowej w urzędach jednostek samorządu
terytorialnego, automatyzację rozliczeń oraz poprawę dostępności do informacji
o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy;
 doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania
narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa;
 wdrażanie rozwiązań zarządczych w urzędach JST poprawiających jakość obsługi
przedsiębiorców w szczególności w zakresie: zarządzania satysfakcją klienta,
zarządzania jakością, zarządzania procesowego, dostępem do informacji publicznej;
2) zarządzanie nieruchomościami, w szczególności w zakresie gospodarowania lokalami
użytkowymi, poprzez:
 wdrażanie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz
informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod
inwestycje, poprawa obsługi klienta z wykorzystaniem m.in. narzędzi zarządzania
satysfakcją;
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doskonalenie kompetencji kadr samorządowych m.in. w zakresie zarządzania
samorządowym zasobem nieruchomości, zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa;
wsparcie administracji samorządowej w zakresie opracowania planów wykorzystania
zasobu nieruchomości, zagospodarowania pustostanów, skutecznej realizacji umów
najmu i dzierżawy, elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości
oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu (jest to zarazem
kryterium dostępu nr 1 ) są:
1)
jednostka samorządu terytorialnego;
2)
związek jednostek samorządu terytorialnego;
3)
stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
4)
organizacja pozarządowa;
5)
szkoła wyższa lub jej organ założycielski;
6)
jednostka naukowa;
7)
instytucja szkoleniowa.
Wnioskodawca nie może ubiegać się o dofinansowanie wydatków objętych projektem w
ramach niniejszego konkursu z innych środków publicznych. Szczegółowe informacje w tym
zakresie znajdują się w regulaminie konkursu dostępnym pod adresem:
http://ip.mswia.gov.pl/download/57/20798/RegulaminkonkursuMiastaSrednie.pdf?sid=860a0
36ee07cac556d90afe808d0bb26
Grupę docelową w projekcie stanowią:
a) miasta średnie (gminy o statusie miasta albo mające siedzibę w mieście położonym na
terytorium danej gminy), które nie zostały objęte wsparciem jako beneficjent albo
partner w projekcie, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursów nr
POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15 i POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17;
b) pracownicy:
- jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem w ramach projektu
w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
- komunalnych osób prawnych wykonujących zadania z zakresu zarządzania
nieruchomościami komunalnymi.
TERMIN NABORU:
od 26 marca do 16 kwietnia 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.power.gov.pl/nabory/1-126/
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Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz
wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach
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NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Dofinansowanie przeznaczone jest na projekt szkoleniowy lub doradczy zwiększający zdolności
adaptacyjne firm rodzinnych (MMŚP) w sukcesji. Projekt zakłada realizację następujących
działań:
a) przeprowadzenie wstępnej sesji doradczej w firmie rodzinnej, aplikującej do udziału w
projekcie, której celem będzie przeanalizowanie sytuacji w firmie w zakresie gotowości do
sukcesji oraz określenie rodzaju szkoleń lub doradztwa koniecznych do skutecznego przebiegu
procesu sukcesji. Diagnoza ta powinna obejmować obszary funkcjonowania firmy: prawny,
finansowy, organizacyjny oraz zakres wsparcia psychologicznego. Minimalny wymagany czas
na to działanie 8 godzin zegarowych; po przeprowadzeniu diagnozy następuje decyzja ze
strony przedsiębiorcy, co do udziału w kolejnych etapach wsparcia – w przypadku rezygnacji na
tym etapie przedsiębiorca nie może zostać wliczony do wskaźnika rezultatu (tj. liczby firm
rodzinnych, które wdrożyły rozwiązania w zakresie sukcesji);
b) zorganizowanie i prowadzenie działań szkoleniowych lub doradczych wynikających ze
wstępnej analizy firmy i jej potrzeb szkoleniowych lub doradczych w zakresie m. in.:
psychologicznych, finansowych, prawnych i organizacyjno-zarządczych aspektów sukcesji;
c) wdrożenie zmian w firmie rodzinnej przyczyniających się do skutecznego przeprowadzenia
procesu sukcesji. Za rozpoczęcie wdrażania procesu sukcesji należy rozumieć przyjęcie przez
zarząd firmy oraz nestora – właściciela przekazującego firmę i sukcesora opracowanej
w ramach projektu strategii sukcesyjnej, oraz zorganizowanie spotkania inaugurującego proces
sukcesji, podczas którego wszystkie osoby ważne z punktu widzenia wdrożenia procesu
potwierdzą, że rozumieją i akceptują swoją rolę w procesie;
d) monitorowanie udziału przedsiębiorców objętych projektem. Działania w projekcie powinny
być zgodne z zasadami i standardami udzielania wsparcia zawartymi w Regulaminie konkursu.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioskodawcami w konkursie mogą być:
 podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału
adaptacyjnego przedsiębiorców,
 podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia
24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu
społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240),
 organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach
pracodawców (Dz.U. z 2015 r. poz. 2029),
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organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o
rzemiośle (Dz.U. z 2016 r. poz. 1285, z późn. zm.),
organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881),
przedsiębiorcy.

TERMIN NABORU:
od 12 marca do 10 kwietnia 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.power.gov.pl/nabory/1-118/

Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz
wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które polegają na obsłudze
wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich
przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami
ludzkimi.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioskodawcami w konkursie mogą być:
 podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału
adaptacyjnego przedsiębiorców,
 podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia
24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu
społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240),
 organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach
pracodawców (Dz.U. z 2015 r. poz. 2029),
 organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o
rzemiośle (Dz.U. z 2016 r. poz. 1285, z późn. zm.),
 organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881),
 przedsiębiorcy.
TERMIN NABORU:
od 30 marca do 11 maja 2018 r.
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INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.power.gov.pl/nabory/1-129/
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Działanie 4.1 Innowacje społeczne

AKTUALNOŚCI

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Na skalowanie innowacji społecznej - modelu Społecznych Agencji Najmu (SAN), tj.
oprzyrządowanie modelowych rozwiązań w zakresie wyznaczenia programu działania
i organizacji SAN, a następnie ich wdrożenie w praktyce.

NABORY
WNIOSKÓW

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
W niniejszym konkursie o dofinansowanie może ubiegać się wyłącznie jednostka samorządu
terytorialnego szczebla podstawowego – gmina lub powiat lub związek międzygminny.
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TERMIN NABORU:
od 15 lutego do 14 kwietnia 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Ministerstwo Rozwoju
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.power.gov.pl/nabory/1-100/

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

Działanie 4.1 Innowacje społeczne
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Na pilotażowe przetestowanie modelu Środowiskowego system wsparcia osób dorosłych
z niepełnosprawnością intelektualną wypracowanego w konkursie I etapu.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioskodawcami mogą być jedynie podmioty, które brały udział w konkursie I etapu (jako
lider lub partner partnerstwa utworzonego na zakończenie realizacji projektu) i których model
uzyskał pozytywną rekomendację Grupy Sterującej ds. Środowiskowego systemu wsparcia
osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.
TERMIN NABORU:
od 1 do 28 lutego 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Ministerstwo Rozwoju
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Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej
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Wznowienie naboru wniosków w konkursie na mobilność ponadnarodową przedstawicieli
miast wyłonionych w konkursie dotacji HUMAN SMART CITIES w Działaniu 4.2 PO WER
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Programy mobilności ponadnarodowej (staż/praktyka/ jednostronna wymiana pracowników)
dla przedstawicieli miast, których fiszka projektowa została wybrana do etapu II konkursu
dotacji HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców,
organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
O dofinansowanie mogą ubiegać się:
 organizacje pozarządowe
 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 podmioty ekonomii społecznej
 administracja publiczna
 przedsiębiorstwa
 uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym
 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.
TERMIN NABORU:
od 19 stycznia do 30 marca 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Ministerstwo Rozwoju
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.power.gov.pl/nabory/1-90/

Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
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.
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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 kopię umowy o współpracy
ponadnarodowej.
Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu:

SZYBKIE
LINKI:

1. Modernizacja instytucji działających na rynku pracy, takich jak publiczne i prywatne służby
zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy oraz lepszej współpracy
instytucji i właściwych zaangażowanych podmiotów,

AKTUALNOŚCI

2. Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym
opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym,

NABORY
WNIOSKÓW
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3. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach
społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia,
4. Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie
umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w
tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji,
5. Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie
przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów
kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania
umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia
się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami,
6. Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz
efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu
przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi
Priorytetowych PO WER, tj.:
 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;
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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.

AKTUALNOŚCI
TERMIN NABORU:
od 28 lutego do 31 marca 2018 r.
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INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Centrum Projektów Europejskich
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.power.gov.pl/nabory/1-107/

Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które przewidują realizację
szkoleń 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, w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych w
co najmniej 3 województwach. Projekty musza zakładać, że co najmniej 50 % godzin
edukacyjnych realizowanych będzie w formie praktycznej (np.: w formie warsztatów, praktyk,
zajęć w warunkach symulowanych etc.).
Program szkolenia musi zostać sformułowany w języku efektów kształcenia oraz przewidywać
przeprowadzenie walidacji kwalifikacji i/lub kompetencji uzyskanych w projekcie przez jego
uczestników.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu zgodnie z zapisami SzOOP PO WER
mogą ubiegać się instytucje uprawnione do kształcenia kadr medycznych.
Zgodnie z kryteriami dostępu, Wnioskodawcą może być:
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uczelnia wyższa kształcąca na kierunku lekarskim lub lekarsko – dentystycznym lub/i
pielęgniarstwo lub/ i położnictwo lub/i zdrowie publiczne lub/i fizjoterapia lub/i
diagnostyka laboratoryjna i nie posiada negatywnej oceny PKA na ww. kierunkach lub
podmiot prowadzący działalność szkoleniową, który w ostatnich 3 lat kalendarzowych
poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu przeszkolił co
najmniej 100 osób – pracowników sektora ochrony zdrowia tożsamych z planowaną
grupą grupa docelową w projekcie.

TERMIN NABORU:
od 12 marca do 12 kwietnia 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Ministerstwo Zdrowia
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.power.gov.pl/nabory/1-116/

Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które przewidują realizację
kursów podyplomowych dla lekarzy, wykraczających poza program specjalizacji, a których
zakres tematyczny dotyczy zagadnień medycznych opartych o Evidence Based Medicine
związanych z rozwojem umiejętności medycznych w zakresie chorób układu krążenia (w tym
kardiologii prenatalnej, dziecięcej kardiologii interwencyjnej) lub/i chorób nowotworowych
(w tym leczenia bólu) lub/i chorób i zaburzeń psychicznych lub/i chorób układu kostnostawowo – mięśniowego lub/i chorób układu oddechowego lub/i umiejętności chirurgicznych.
Szkolenia zaplanowane w projekcie muszą być realizowane z wykorzystaniem technik symulacji
medycznej adekwatnych dla kształcenia podyplomowego. W tym celu projekt może
przewidywać utworzenie lub/i rozwój w strukturach projektodawcy pracowni symulacji
medycznej. Projekt przewiduje, że co najmniej 50 % godzin edukacyjnych realizowanych jest
w formie praktycznej (np.: w formie warsztatów, praktyk, zajęć w warunkach symulowanych
etc.) oraz że program kształcenia z wykorzystaniem technik symulacji medycznej obejmuje
również rozwój ich umiejętności w zakresie właściwej komunikacji z pacjentem.
Program szkolenia musi zostać sformułowany w języku efektów kształcenia oraz przewidywać
przeprowadzenie walidacji kwalifikacji i/lub kompetencji uzyskanych w projekcie przez jego
uczestników.
Projektodawca musi posiadać pozytywną opinię konsultanta krajowego dotyczącą szkolenia
przewidzianego w projekcie, w dziedzinie medycyny, której szkolenie dotyczy.
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Projektodawcą mogą być podmioty uprawnione do kształcenia podyplomowego
lekarzy spełniający warunki art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i
lekarza dentysty, tj.:
 podmioty uprawnione do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w
zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub
udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;
 inne podmioty niż wymienione w art. 19 ust 1. pkt.1 ww. ustawy uprawnione do
kształcenia podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
uczelnie medyczne, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w
dziedzinie nauk medycznych, instytuty badawcze działające w systemie ochrony
zdrowia;
 inne podmioty niż wymienione w art. 19 ust 1. pkt 1 i 2 ww. ustawy po uzyskaniu
wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i
lekarzy dentystów, zwane dalej "organizatorami kształcenia".
TERMIN NABORU:
od 16 marca do 16 kwietnia 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Ministerstwo Zdrowia
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.power.gov.pl/nabory/1-115/
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Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł
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Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
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Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z
odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach KONKURS III
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
W ramach Działania 1.2 wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia wynikające
z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodne z obwieszczeniem
Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć
służących poprawie efektywności energetycznej (M. P. z 2016 r. poz. 1184), mające na celu
poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne
w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, w tym m.in.:
1) przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
2) głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;
3) zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez
przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne,
oświetlenie, oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych;
4) budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację
OZE);
5) zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła
odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.
Integralną częścią projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania
energią w przedsiębiorstwie (o ile: beneficjent nie posiada już takiego systemu dotyczącego
zarządzania danym komponentem gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa, jest to
uzasadnione ekonomicznie i wynika z audytu energetycznego).
Projekty z zakresu modernizacji energetycznej budynków zwiększające efektywność
energetyczną w wyniku realizacji projektu poniżej 25% (w przeliczeniu na energię końcową) nie
będą kwalifikowały się do dofinansowania.
Wnioskodawca nie może ubiegać o dofinansowanie projektu w ramach postępowania
konkursowego, jeśli projekt ten w momencie ogłoszenia Konkursu widnieje w wykazie
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projektów zidentyfikowanych POIiŚ lub aplikuje bądź uzyskał dofinansowanie w ramach
regionalnego programu operacyjnego.

SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Dofinansowanie może być udzielone jedynie dużym przedsiębiorstwom lub podmiotom
będącymi dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające
na rzecz dużych przedsiębiorstw (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod
117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 140).
TERMIN NABORU:
od 31 stycznia do 30 marca 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.pois.gov.pl/nabory/12-promowanie-efektywnosci-energetycznej-i-korzystania-zodnawialnych-zrodel-energii-w-przedsiebiorstwach-konkurs-iii/

Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wsparcia dla
zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów (1. typ projektów)
oraz
rozwoju terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych (2. typ projektów).
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Do konkursu mogą przystąpić następujące podmioty:
 jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych
jednostek samorządu terytorialnego,
 regionalne dyrekcje ochrony środowiska,
 Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” - PGW Wody Polskie.
TERMIN NABORU:
od 30 marca do 29 maja 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.pois.gov.pl/nabory/v-nabor-wnioskow-dla-dzialania-25-poprawa-jakoscisrodowiska-miejskiego-1-i-2-typ-projektow/
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PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ [PO IR]
AKTULANE NABORY:

SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa MŚP
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez duże
przedsiębiorstwa i konsorcja
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa Seal of Excellence
Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R IUSER
Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOShip

NABORY
WNIOSKÓW








RPO WO
POWER
PO IS
PO IR
PO PC
PO WT
KREATYWNA
EUROPA

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej
Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB
Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

SPOTKANIA
KONFERENCJE

Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki
Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze

PUNKTY
INFORMACYJNE

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa MŚP
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
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.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
MŚP (realizujący projekty poza województwem mazowieckim)
TERMIN NABORU:
od 1 marca do 30 maja 2018 r.
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INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.poir.gov.pl/nabory/1-7/

SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW
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Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez duże przedsiębiorstwa i konsorcja
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
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.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) inni niż MŚP albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się
wyłącznie z przedsiębiorców).
TERMIN NABORU:
od 1 marca do 29 czerwca 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.poir.gov.pl/nabory/1-6/

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa Seal of Excellence
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które:
1) obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo
eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac
rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania) oraz
2) zostały złożone do SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) w ciągu ostatnich 18
miesięcy przed datą złożenia wniosku do NCBR, oraz
3) otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach SME Instrument, faza II (Horyzont
2020) (z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania)Elementem projektu
mogą być prace przedwdrożeniowe.
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
MŚP
TERMIN NABORU:
od 3 kwietnia do 28 grudnia 2018 r.

SZYBKIE
LINKI:

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.poir.gov.pl/nabory/1-14/

AKTUALNOŚCI

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R IUSER
NABORY
WNIOSKÓW
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SPOTKANIA
KONFERENCJE

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Projekt, które obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo
eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych,
nie uzyska dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
 przedsiębiorstwa albo
 konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorstw).
TERMIN NABORU:
od 19 marca do 21 maja 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

PUNKTY
INFORMACYJNE

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.poir.gov.pl/nabory/1-2/

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOShip
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
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.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
 przedsiębiorstwa albo
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konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorstw).

TERMIN NABORU:
od 30 kwietnia do 29 czerwca 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

SZYBKIE
LINKI:

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.poir.gov.pl/nabory/1-17/

AKTUALNOŚCI

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

NABORY
WNIOSKÓW

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy
usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi,
technologii lub nowego projektu wzorniczego.
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POWER
PO IS
PO IR
PO PC
PO WT
KREATYWNA
EUROPA

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

Wykonawcą usługi, o której mowa powyżej mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2
pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
2) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r., poz. 1869, z późn. zm.);
3) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158, z późn. zm.);
4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) Polska Akademia Umiejętności;
6) inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami
prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.;
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3
ustawy o zasadach finansowania nauki; lub
7) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) lub spółki
celowe jednostki naukowej; lub
8) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym; lub
9) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa
w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
10) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub
notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy
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z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z
późn. zm).

SZYBKIE
LINKI:

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy
(MŚP), prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
TERMIN NABORU:
od 22 marca 2018 r. do 22 listopada 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00)

AKTUALNOŚCI

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

NABORY
WNIOSKÓW

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.poir.gov.pl/nabory/1-13/
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Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów
Kluczowych
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Wspierane będą projekty obejmujące usługi:
 wspomagające internacjonalizację oferty klastra związane z wprowadzaniem na rynki
zagraniczne oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym
uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie;
 związane z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem
sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą
międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych.
 Wspieranie ekspansji międzynarodowej klastrów powinno odbywać się w powiązaniu
z ich działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych
TERMIN NABORU:
od 27 lutego do 26 lipca 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.poir.gov.pl/nabory/1-5/
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Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW
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NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:
 uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na
wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością
wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup
usługi doradczej
albo
 realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym
postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw,
a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy
albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu,
prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy
TERMIN NABORU:
od 6 marca do 29 listopada 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.poir.gov.pl/nabory/1-8/

Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów –
INNO_LAB
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Grant może być przeznaczony na pokrycie 100% kosztów: usług doradczych, zatrudnienia
ekspertów i mentorów na rzecz uczestników programu akceleracyjnego, pomocy w formie
pieniężnej przyznawanej odbiorcom ostatecznym. Grant można przeznaczyć także na pokrycie
80% kosztów operacyjnych, czyli: organizację scoutingu i soft-landingu (w tym organizacja
scoutingu na rynkach zagranicznych) organizację naboru i ocenę uczestników programów
akceleracyjnych oraz rozliczanie i monitorowanie projektu, w tym także wynagrodzenia wraz
z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
oraz podróże służbowe osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu po stronie
Grantobiorcy; działania informacyjno-promocyjne projektu.
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
O grant w ramach naboru mogą ubiegać się podmioty, posiadające doświadczenie w realizacji
programów wspierających rozwój startupów, prowadzący działalność na terytorium RP, które
dysponują zespołem posiadającym doświadczenie we współpracy ze startupami zagranicznymi.
TERMIN NABORU:
od 28 lutego do 29 marca 2018 r.

SZYBKIE
LINKI:

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

AKTUALNOŚCI

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.poir.gov.pl/nabory/1-9/

NABORY
WNIOSKÓW

Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów –
INNO_LAB
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NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Środki akcelerator może przeznaczyć na pokrycie kosztów:
1) związanych z realizacją akceleracji na rzecz startupów,
2) wsparcia finansowego dla startupów,
3) operacyjnych, związanych z realizacją projektu.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Akcelerator - Podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego, w szczególności poprzez
oferowanie mikroprzedsiębiorcom lub małym przedsiębiorcom dedykowanych programów
opartych m.in. na wsparciu doradczym i mentorskim, które ze względu na indywidualny
charakter mają na celu przyspieszenie procesu stworzenia produktu lub usługi i ich
komercjalizacji.
TERMIN NABORU:
od 15 marca do 5 kwietnia 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.poir.gov.pl/nabory/1-15/
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Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników
prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego
zlecenie bądź zakupionych przez Wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek
nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

SZYBKIE
LINKI:

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi
doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

AKTUALNOŚCI

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

NABORY
WNIOSKÓW

TERMIN NABORU:
od 20 marca do 5 grudnia 2018 r.
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INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.poir.gov.pl/nabory/1-10/

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników
prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego
zlecenie bądź zakupionych przez Wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek
nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).
Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi
doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy realizujący projekty inwestycyjne w miastach
średnich, których lista stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu.
TERMIN NABORU:
od 20 marca do 5 grudnia 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.poir.gov.pl/nabory/1-11/

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW
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NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych
lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.
O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje
technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach
komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale
własnym kredytobiorcy min. 25%.
Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części
kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na
inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy,
studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.
Koszty kwalifikowalne wskazane są w art. 10 ust 5 i 6 Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o
niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.).
Udział własny przedsiębiorcy nie może stanowić mniej niż 25% wydatków kwalifikowalnych
projektu. Rodzaje wydatków podlegające dofinansowaniu:
1) zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania
wieczystego),
2) zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych
innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez
przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,
3) zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych
środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu
nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,
4) zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli
lub ich części,
5) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz
nieopatentowanej wiedzy technicznej,
6) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich
części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej,
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7) wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy,
koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach
inwestycji technologicznej.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW
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TERMIN NABORU:
od 15 lutego do 24 maja 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Bank Gospodarstwa Krajowego
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.poir.gov.pl/nabory/32-wsparcie-wdrozen-wynikow-prac-br-321-badania-narynek-4/

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go
to Brand
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące
uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na
wskazanych rynkach perspektywicznych i/lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych
przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek
produktowych wnioskodawcy (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami
rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające
kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do
rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
TERMIN NABORU:
od 4 kwietnia do 8 maja 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.poir.gov.pl/nabory/1-16/
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Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora
nauki

SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW
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NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Celem działania 4.2 jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury
badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej
Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDiB), aktualną najpóźniej na dzień przed
ogłoszeniem Konkursu oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla
przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów. Warunkiem uzyskania wsparcia
będzie przedstawienie w szczególności: agendy badawczej, która wpisuje się w Krajową
Inteligentną Specjalizację oraz planu dotyczącego wykorzystania infrastruktury B+R po
zakończeniu projektu i planu pokrywania kosztów utrzymania infrastruktury.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie projekty znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej
Infrastruktury Badawczej. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące
typy Beneficjentów:
1) jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz.U. z 2016 r. poz. 2045, t.j., ze zm.);
2) konsorcja jednostek naukowych;
3) konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw;
4) konsorcja uczelni (w tym spółek celowych uczelni) i przedsiębiorstw;
5) spółki, które są organizacjami badawczymi w myśl art. 2 pkt. 83 Rozporządzenia Komisji
(UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014)
i spełniają tym samym definicję jednostki naukowej w myśl Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o zasadach finansowanie nauki (Dz. U. z2016 poz. 2045 t.j. z późn. zm.).
TERMIN NABORU:
od 2 listopada 2017 r. do 30 marzec 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.poir.gov.pl/nabory/42-rozwoj-nowoczesnej-infrastruktury-badawczej-sektoranauki-1/

Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe
w obszarze gazownictwa.
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej:
 jedna jednostka naukowa (Lider konsorcjum) i jedno przedsiębiorstwo albo
 dwie jednostki naukowe

SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW
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TERMIN NABORU:
od 19 lutego do 20 kwietnia 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU, POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I
GAZOWNICTWO S.A. i OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.poir.gov.pl/nabory/1-4/

Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Projekt, który:
 obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt,
w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania),
 wpisuje się tematycznie w Zakres regionalnych agend naukowo-badawczych,
może obejmować prace przedwdrożeniowe.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej:
 jedna jednostka naukowa (lider konsorcjum) oraz
 jedno przedsiębiorstwo.
TERMIN NABORU:
od 15 marca do 15 maja 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.poir.gov.pl/nabory/1-12/
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PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA
AKTULANE NABORY
Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
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Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (III nabór)
Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej (III nabór)

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
W ramach działania 1.1 dofinansowanie udzielane będzie projektom, które w największym
stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego I Osi Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Cel ten będzie
realizowany poprzez działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Wsparcie może być
udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegające na
budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do
użytkownika końcowego.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorców,
wskazani w § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015
r. (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1466 ze zm.) w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury
szerokopasmowej w ramach POPC na lata 2014-2020.
TERMIN NABORU:
od 11 grudnia 2017 r. do 20 kwietnia 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/11-wyeliminowanie-terytorialnych-roznic-wmozliwosci-dostepu-do-szerokopasmowego-internetu-o-wysokich-przepustowosciach-2/
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Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji
cyfrowych (III nabór)
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych.

SZYBKIE
LINKI:

W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie
wykorzystanie innych, aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia, form przekazywania wiedzy, które
będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia
TIK. W tym kontekście dopuszczalne są projekty kompleksowe łączące różnorodne formy
dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

AKTUALNOŚCI
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Działanie jest realizowane poprzez projekty grantowe. W projekcie grantowym występuje
operator (wnioskodawca oraz ewentualni partnerzy) oraz grantobiorcy (JST na poziomie gmin
– samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi).
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są:
 organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817),
 JST (na poziomie województw lub powiatów) oraz ich związki i stowarzyszenia,
 instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,
 partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.
TERMIN NABORU:
od 4 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/31-dzialania-szkoleniowe-na-rzecz-rozwojukompetencji-cyfrowych-iii-nabor/

Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej (III
nabór)
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Realizacja projektów następuje w formie projektów grantowych w rozumieniu art. 35 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.).
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W projekcie grantowym występuje operator (wnioskodawca oraz ewentualni partnerzy) oraz
grantobiorcy.
Celem projektów jest wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania
programowania.

SZYBKIE
LINKI:
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są:
 organizacje pozarządowe,
 partnerstwa organizacji pozarządowych z JST,
 instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,
 instytucje publiczne z obszaru nauki,
 instytucje publiczne z obszaru edukacji,
 instytucje publiczne z obszaru kultury,
 szkoły wyższe,
 partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.
TERMIN NABORU:
od 28 lutego 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/32-innowacyjne-rozwiazania-na-rzecz-aktywizacjicyfrowej-iii-nabor/

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE
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PROGRAMY NCBiR | NCN | FNP
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
START
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających
udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioskodawcami w konkursie mogą być instytucje kształcące kandydatów lub instytucje,
w których kandydaci wykonują prace B+R.
TERMIN NABORU:
Nabór do konkursu START 2019 rozpocznie się we wrześniu 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
https://www.fnp.org.pl/oferta/start/

Narodowe Centrum Nauki
Program OPUS
Konkurs na projekty badawcze w tym na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo badawczej
niezbędnej do realizacji tych projektów.
TERMIN NABORU:
15 marca – 15 czerwca 2018 r.

Program PRELUDIUM
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nie
posiadające stopnia naukowego doktora
TERMIN NABORU:
15 marca – 15 czerwca 2018 r.

Program HARMONIA
Konkurs na projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
TERMIN NABORU:
15 czerwca– 17 września 2018 r.

Program MAESTRO

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.
TERMIN NABORU:
15 czerwca– 17 września 2018 r.
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Program SONATA
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową
posiadające stopnia naukowego doktora
TERMIN NABORU:
15 czerwca– 17 września 2018 r.

Program SONATA BIS
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 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
TERMIN NABORU:
15 czerwca 2016 r. – 17 września 2018 r.

Program ETIUDA
Konkurs na stypendia doktorskie.
TERMIN NABORU:
15 grudnia 2017 r. – 15 marca 2018 r.

Program UWERTURA
Konkurs na staże w zespołach naukowych realizujących badania ze środków Europejskiej Rady
ds. Badań Naukowych (ERC) w ramach Fellowship of visit ERC grantee.
TERMIN NABORU:
15 grudnia 2017 r. – 15 marca 2018 r.

Program TANGO
Konkurs na projekty zakładające wdrożenie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników
uzyskanych w rezultacie badań podstawowych.
TERMIN NABORU:
15 grudnia 2017 r. – 15 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje nt. ww. programów:
https://ncn.gov.pl/
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EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA
INTERREG V-A Republika Czeska – Polska
Fundusz Mikroprojektów – Euroregion Pradziad

SZYBKIE
LINKI:

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Euroregion Pradziad skoncentrował środki do realizacji projektów w ramach Osi priorytetowych
2 i 4.

AKTUALNOŚCI

Oś priorytetowa 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania
zatrudnienia.

NABORY
WNIOSKÓW

Efektem interwencji, którą będzie stanowić kompleks działań ukierunkowanych zarówno
na rozwój zasobów przyrodniczych i kulturowych, jak i na ich udostępnienie i promocję, będzie
zwiększenie atrakcyjności promowanego obszaru dla odwiedzających, co przyczyni się do
powstania nowych miejsc pracy w turystyce i powiązanych branżach.
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Celem osi priorytetowej 2. Programu jest zwiększenie odświeżalności regionu poprzez większe
wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych. Dla osiągnięcia tego celu
wspierane będą następujące typy działań:
 zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych, ukierunkowane na ich
wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju wspólnego pogranicza
 wspieranie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego
 działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia
i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego
 wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie
wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych
 ewaluacje, opracowania studyjne, strategie, plany zmierzające do wykorzystania
zasobów przyrodniczych i kulturowych
Oś priorytetowa 4 Współpraca instytucji i społeczności
W ramach działania będą dofinansowywane mikroprojekty zmierzające do wzmacniania
integracji na poziomie lokalnym, współpracy społeczeństwa obywatelskiego i inne działania
przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym.
W ramach działań osi priorytetowej 4 kwalifikowalne są m.in działania:
 promowanie współpracy transgranicznej oraz wspólnego obszaru np. przygotowanie
wspólnych publikacji, stron internetowych
 rozwój systemów informacyjnych i komunikacyjnych
 wspieranie wspólnych projektów w dziedzinie społecznej, kulturalnej i rekreacyjnoedukacyjnej

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI
59




wspomaganie działań podtrzymujących tożsamość i tradycje
współpraca w celu rozwoju gospodarczego pogranicza polsko-czeskiego

Mikroprojekty muszą wpisywać się w cele Osi Priorytetowych i realizować wskaźniki produktu
Programu.

SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
 władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia
 organizacje powołane przez władze publiczne
 organizacje pozarządowe
 Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
 kościoły i związki wyznaniowe
 stowarzyszenia i związki działające w obszarze turystyki
 instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe
 izby, stowarzyszania, związki i organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego
 izby, stowarzyszania, związki i organizacje reprezentujące interesy przedsiębiorców
i pracowników oraz samorządu gospodarczego i zawodowego
ZASIĘG TERYTORIALNY:
Po stronie polskiej zamyka się w obszarach administracyjnych powiatów: brzeskiego,
kędzierzyńsko-kozielskiego, kluczborskiego, nyskiego, krapkowickiego, oleskiego,
namysłowskiego, opolskiego, prudnickiego, strzeleckiego oraz miasta Opole.
Po stronie czeskiej zamyka się w obszarach powiatów: Jeseník (z wyjątkiem katastru gminy
Bílá Voda), Bruntál, Olomouc, Přerov, Prostějov.
TERMIN NABORU:
Nabór ciągły
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Euroregion Pradziad
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.europradziad.pl
Ostateczny termin składania wniosków do VI naboru upływa 18 czerwca 2018 r.
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PROGRAM KREATYWNA EUROPA
AKTULANE NABORY
Komponent KULTURA

SZYBKIE
LINKI:

Tłumaczenia Literackie
Komponent MEDIA
Development gier video
Promocja i dystrybucja on-line

AKTUALNOŚCI

Edukacja filmowa
Development – projekt pojedynczy

NABORY
WNIOSKÓW
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Dostęp do rynków
Szkolenia dla profesjonalistów branży audiowizualnej
TV Programming
Festiwale filmowe
Dystrybucja – schemat selektywny

Komponent KULTURA
Tłumaczenia Literackie
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Dofinansowywanie na projekty tłumaczeń z jednego języka europejskiego na inny język
europejski oraz promocję książek i ich autorów. Kwalifikowane są języki urzędowe krajów
uczestniczących w Programie, łacina i starożytna greka. Kwalifikowana jest tylko beletrystyka
(fikcja literacka) niezależnie od gatunku.
Głównymi celami wsparcia tłumaczeń literackich są:
 wspieranie różnorodności kulturalnej i językowej Unii Europejskiej
 promowanie międzynarodowego obiegu wysokiej jakości utworów literackich
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
O granty mogą ubiegać się wydawcy lub wydawnictwa zarejestrowane w krajach
uczestniczących w Programie, posiadające osobowość prawną od minimum 2 lat (w dniu,
w którym upływa termin składania wniosków).
TERMIN NABORU:
 Otwarcie naboru – II tydzień marca 2018 r. Zamknięcie naboru – II tydzień maja 2018 r.
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Nabory wniosków do obszaru Tłumaczenia literackie będą przeprowadzane corocznie,
do 2020 roku.

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)

SZYBKIE
LINKI:

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://kreatywna-europa.eu/aplikacje/tlumaczenia-literackie/

Komponent MEDIA
AKTUALNOŚCI

Promocja i dystrybucja on-line
NABORY
WNIOSKÓW
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NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Działanie 1:
W ramach działania 1 wspierane są działania promocyjne realizowane wokół istniejących
serwisów VOD oferujących co najmniej 500 dostępnych utworów audiowizualnych, z których co
najmniej 50% jest europejskich i wyprodukowanych w co najmniej 5 różnych oficjalnych językach
Unii Europejskiej. Wsparcie przeznaczone jest na promocję z wykorzystaniem mediów
elektronicznych, marketing, budowanie marki, czy rozwój oferty. Celem działania jest
zwiększenie widoczności, dostępności i budowanie widowni dla kina europejskiego na całym
świecie.
Działanie 2:
Wspiera projekty, które polegają na tworzeniu i dostarczaniu pakietów cyfrowych służących
komercjalizacji europejskich utworów audiowizualnych na platformach VOD, takich jak
zakodowanie, tworzenie napisów do filmu, dostarczenie metadanych, rozwijanie strategii i
materiałów marketingowych w wielu krajach jednocześnie. Ma to na celu poprawę ich
dostępności i widoczności, w szczególności w krajach, w których te utwory nie są dostępne na
żadnej platformie dystrybucyjnej.
Katalog objęty projektem powinien być spójny pod względem wydawniczym i marketingowym
oraz zawierać 20 utworów audiowizualnych o wysokim potencjale komercyjnym z co najmniej 5
krajów uczestniczących w komponencie MEDIA, reprezentujących co najmniej pięć różnych
języków Unii Europejskiej (kryterium to nie dotyczy seriali telewizyjnych). Każdy tytuł w katalogu
powinien zostać sprzedany do dystrybucji kinowej lub telewizyjnej oraz dostępny na
platformach VOD w co najmniej pięciu krajach uczestniczących w komponencie MEDIA. Jest
także akceptowany dodatkowy udział krajów spoza Europy.
Tworzenie nowych platform VOD nie jest uprawnione w tym działaniu.
Działanie 3:
Działanie wspiera innowacyjne podejście do promocji i dystrybucji audiowizualnych utworów
europejskich, prowadzące do opracowania nowych modeli biznesowych. Projekty powinny
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koncentrować się na punktach zbieżnych i uzupełnianiu się dystrybucji off-line i on-line i
transnarodowej dostępności europejskch utworów audiowizualnych w środowisku cyfrowym.
Ich rezultaty i przebieg powinny być komunikowane władzom, krajom członkowskim Unii
Europejskiej i branży audiowizualnej. Ważnym elementem tych strategii powinno być
budowanie i rozwój publiczności.

SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

NABORY
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Wnioskodawcy zgłaszający projekty dotyczące różnych działań powinni złożyć odrębny wniosek
dla każdego działania.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Europejscy profesjonaliści z branży audiowizualnej: producenci, dystrybutorzy, agenci
sprzedaży, właściciele kin, platformy VOD i inne organizacje.
Schemat wspiera podmioty (spółki prywatne, organizacje niekomercyjne, stowarzyszenia,
fundacje, instytucje charytatywne, samorządy gminne lub miejskie), które są zarejestrowane w
jednym z krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA, a ich
właścicielem lub głównym udziałowcem musi być obywatel jednego z tych krajów.
TERMIN NABORU:
Czwartek 5 kwietnia 2018, do godz. 12:00 czasu brukselskiego
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://kreatywna-europa.eu/aplikacje/dystrybucja-on-line/

Development – projekt pojedynczy
PUNKTY
INFORMACYJNE

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
W ramach tego obszaru dofinansowania istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na
rozwój pojedynczego projektu filmowego lub VR przeznaczonego do dystrybucji kinowej, emisji
telewizyjnej lub do wykorzystania komercyjnego na platformach cyfrowych w następujących
kategoriach: animacja, dokument kreatywny oraz fabuła.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioski mogą składać niezależne europejskie firmy producenckie, które funkcjonują legalnie
od co najmniej 12 miesięcy i mogą przedstawić udowodnione osiągnięcia oraz posiadają
większość praw do projektu.
TERMIN NABORU:
Czwartek 19 kwietnia 2018, do godz. 12:00 czasu brukselskiego
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INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://kreatywna-europa.eu/aplikacje/development-projekt-pojedynczy-2-2/
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Szkolenia dla profesjonalistów branży audiowizualnej
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
W ramach niniejszego obszaru istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na poczet
organizacji warsztatów o wymiarze europejskim, sprzyjających międzynarodowej współpracy w
ramach sektora audiowizualnego poprzez poprawę umiejętności i rozszerzenie wiedzy w
następujących obszarach: rozwój widowni, marketing, dystrybucja i rozpowszechnianie dzieł
audiowizualnych, kwestie prawne i finansowe, zarządzanie firmą audiowizualną, rozwój i
produkcja projektów, a także nowe technologie i modele biznesowe.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
 prywatne firmy
 organizacje non-profit
 stowarzyszenia
 fundacje
 gminy
 władze samorządowe i urzędy miejskie
TERMIN NABORU:
Czwartek 26 kwietnia 2018, do godz. 12:00 czasu brukselskiego
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)

PUNKTY
INFORMACYJNE

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://kreatywna-europa.eu/aplikacje/szkolenia-dla-profesjonalistow-branzy-audiowizualnej/

TV Programming
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Schemat dofinansowania skierowany do niezależnych, europejskich firm produkcyjnych,
chcących wyprodukować film (pojedynczy lub w odcinkach) przeznaczony do emisji w telewizji.
Za kwalifikowalne będą uznane europejskie filmy telewizyjne, z założenia przeznaczone
do rozpowszechniania w telewizji lub (w drugiej kolejności) przeznaczone do projekcji kinowych.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
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Niezależne firmy producenckie, które chcą wyprodukować film przeznaczony do emisji
w telewizyjny. Wnioskodawca musi być większościowym producentem utworu jeśli chodzi
o prawa autorskie. W przypadku koprodukcji 50%-50% wnioskodawca powinien zostać
wyznaczony przez partnerów jako producent delegowany.
TERMIN NABORU:
Czwartek 24 maja 2018, do godz. 12:00 czasu brukselskiego
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INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://kreatywna-europa.eu/aplikacje/tv-programming/

Festiwale filmowe
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Obszar dofinansowania skierowany do organizatorów festiwali filmowych, których przynajmniej
70% prezentowanego repertuaru lub co najmniej 100 tytułów pełnometrażowych (lub 400
tytułów w przypadku festiwali filmów krótkometrażowych) pochodzi z krajów uczestniczących
w komponencie MEDIA. Dodatkowo połowa z tych filmów musi pochodzić z innego kraju niż ten,
w którym odbywa się wydarzenie. Program festiwalu powinien być narodowo zróżnicowany
pod kątem doboru repertuaru – w repertuarze muszą się znaleźć filmy z przynajmniej 15 różnych
krajów uczestniczących w Programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioskodawcą może być wyłącznie podmiot europejski, mający siedzibę w państwie
uczestniczącym w komponencie MEDIA :
 prywatne przedsiębiorstwo, organizacja nienastawiona na zysk
 stowarzyszenie
 organizacja dobroczynna
 fundacja
 organ samorządu lokalnego
 rada miejska, itp.
Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o przyznanie dotacji.
TERMIN NABORU:
 Czwartek 26 kwietnia 2018, do godz. 12:00 czasu brukselskiego
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI
65

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://kreatywna-europa.eu/aplikacje/festiwale-filmowe/

Dystrybucja – schemat selektywny
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NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Niniejszy schemat wspiera kampanie dystrybucyjne niekrajowych europejskich filmów,
zgłoszonych w ramach kwalifikującej się grupy minimum 7 uprawnionych dystrybutorów,
koordynowanych przez agenta sprzedaży.
Celem schematu jest sprzyjanie i wspieranie szerszej ponadnarodowej dystrybucji niedawno
wyprodukowanych europejskich filmów niekrajowych poprzez zachęcanie dystrybutorów
kinowych do inwestowania w promocję i odpowiednią dystrybucję filmów europejskich,
pochodzących z innych krajów niż ich własny. Schemat ma również na celu sprzyjanie
nawiązywaniu relacji między sektorem produkcji i dystrybucji i w ten sposób podnoszenie
konkurencyjności niekrajowych filmów europejskich.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wniosku o dofinansowanie muszą być złożone w ramach kwalifikującej się grupy minimum 7
uprawnionych dystrybutorów, koordynowanych przez agenta sprzedaży.
Firma wnioskująca musi być europejskim dystrybutorem, który zaangażowany jest w działalność
komercyjną mającą na celu zaprezentowanie szerokiej publiczności filmu dla potrzeb
eksploatacji w kinach. Powinno to stanowić główną działalność firmy lub jej oddziału. Działalność
taka może obejmować technologiczne aspekty prezentowania utworu audiowizualnego
(dubbing i tworzenie napisów, produkcja kopii, dystrybucja kopii, itd.), jak również działania
marketingowe i promocyjne (produkcja zwiastunów i materiałów promocyjnych, zakup
powierzchni reklamowej, organizacja wydarzeń promocyjnych, itd.).
TERMIN NABORU:
Czwartek 14 czerwca 2018, do godz. 12:00 czasu brukselskiego
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://kreatywna-europa.eu/aplikacje/dystrybucja-schemat-selektywny/
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PROGRAM EUROPA DLA OBYWATELI
Komponent 1: Pamięć europejska
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NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
W ramach Komponentu 1. Pamięć europejska dofinansowanie mogą uzyskać projekty
zachęcające do refleksji na temat europejskiej różnorodności kulturowej i szeroko rozumianych
wspólnych wartości, dotyczące przyczyn pojawienia się reżimów totalitarnych w historii
nowożytnej Europy (szczególnie, ale nie wyłącznie, nazizmu, który doprowadził do Holokaustu,
faszyzmu, stalinizmu i totalitarnych reżimów komunistycznych) oraz upamiętniające ofiary ich
zbrodni.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
 Publiczne samorządy terytorialne/władze regionalne,
 Organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego,
stowarzyszenia ocalałych,
 Organizacje kulturalne, młodzieżowe, edukacyjne i badawcze,
 Stowarzyszenia miast partnerskich.
PARTNEWRSTWO
 W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej jednego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej.
 Projekt może być realizowany bez udziału partnerów zagranicznych, niezbędne jest
jednak wykazanie europejskiego wymiaru planowanych działań.
 Pierwszeństwo przyznaje się projektom międzynarodowym.

TERMIN NABORU:

do 1 marca 2019 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/pamiec-europejska/
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Komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo
obywatelskie
Działanie 2.1 Partnerstwo miast
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NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Działanie 2.1. Partnerstwo miast wspiera projekty współpracy pomiędzy samorządami, mające
na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym i unijnym do angażowania się
społecznego, politycznego oraz wolontariatu, zgodnie z celami programu „Europa dla
obywateli”. Kilkudniowe (do 21 dni) spotkania obywateli i przedstawicieli współpracujących
samorządów charakteryzują się szerokim zasięgiem (dotyczy to także mniejszych projektów)
i różnorodnością prowadzonych działań. Szczególne znaczenie mają w tym kontekście debaty
obywateli na tematy związane z konkretnymi kwestiami z europejskiej agendy politycznej.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
 Miasta/władze miejskie,
 Gminy (miejskie/wiejskie),
 Komitety do spraw partnerstwa,
 Inne organizacje nienastawione na zysk, reprezentujące samorządy terytorialne.
PARTNEWRSTWO
 W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 2 krajów, w których co
najmniej jeden jest państwem członkowskim Unii Europejskiej (organizacje nie muszą
mieć formalnie udokumentowanej współpracy – np. podpisanej umowy partnerskiej),
 W projekcie musi brać udział co najmniej 25 zaproszonych zagranicznych uczestników
z krajów partnerstwa innych niż kraj goszczący.

TERMIN NABORU:
 do 1 września 2018 r.
 do 1 marca 2019 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/partnerstwo-miast/
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Komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo
obywatelskie
Działanie 2.2 Sieci miast
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NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Działanie 2.2. Sieci miast wspiera projekty zakładające długofalową współpracę tematyczną –
a więc wokół istotnych dla wszystkich partnerów zagadnień – samorządów, mające na celu
wymianę dobrych praktyk, wypracowanie nowych rozwiązań, wzmocnienie więzi pomiędzy
zaangażowanymi organizacjami. Powinny łączyć różnorodne działania związane z wybraną
przez partnerów tematyką oraz celami programu i jego priorytetami na dany rok; angażować
określone grupy docelowe, a więc ekspertów, grupy obywateli i organizacje aktywne
w danym obszarze; stanowić podstawę dla dalszej współpracy. W czasie trwania projektu
powinny odbyć się co najmniej 4 spotkania (konferencje, seminaria, debaty itp.), w których
powinno uczestniczyć co najmniej 30% zaproszonych – a więc pochodzących z krajów
uczestniczących w programie, innych niż kraj goszczący – uczestników.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
 Miasta/władze miast lub ich komitety bądź sieci do spraw partnerstwa,
 Inne poziomy samorządów terytorialnych/władz regionalnych,
 Federacje/stowarzyszenia samorządów terytorialnych,
 Organizacje nienastawione na zysk reprezentujące samorządy terytorialne
PARTNEWRSTWO
 W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 4 kwalifikujących się krajów,
z których co najmniej jeden jest państwem członkowskim Unii Europejskiej,
 W projekcie musi brać udział co najmniej 30% zaproszonych zagranicznych
uczestników z krajów partnerstwa innych niż kraj goszczący,
 W czasie trwania projektu, partnerzy muszą zorganizować co najmniej 4 wydarzenia.

TERMIN NABORU:
 do 1 września 2018 r.
 do 1 marca 2019 r.

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/sieci-miast/
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PROGRAMY MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

Programy Ministra ogłaszane są jesienią (przeważnie
wrzesień/październik) danego roku na realizację zadań
w roku następnym.
Aktualne ogłoszenia publikowane są na stronie
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowaniei-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2018.php
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Literatura
Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań dotyczących publikacji
utworów literackich w Polsce.
Beneficjenci:
O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać następujące podmioty prawa
polskiego:
1) samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez
ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
2) organizacje pozarządowe;
3) podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programyministra/programy-mkidn-2018/literatura.php
Wnioski można składać w terminie do 26 marca 2018 r.

Rozwój sektorów kreatywnych
Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań mających na celu rozwój
polskich branż kultury i kreatywnych lub wsparcie ich eksportu.
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Beneficjenci:
O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa
polskiego:
1) samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra
i jednostki samorządu terytorialnego;
2) organizacje pozarządowe;
3) podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW








SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programyministra/programy-mkidn-2018/rozwoj-sektorow-kreatywnych.php
Wnioski można składać w terminie do 26 marca 2018 r.

W późniejszym terminie ogłoszony będzie nabór do programu Promocja
kultury polskiej za granicą 2019 – Promesa.
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PROGRAMY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W OPOLU
SZYBKIE
LINKI:

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W WOJEWÓDZTWIE
OPOLSKIM DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW
NALEŻĄCYCH DO SEKTORA MŚP

AKTUALNOŚCI
EKO-PIEC
NABORY
WNIOSKÓW
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Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła dla gospodarstw domowych
Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach Programu EKO-PIEC mogą być finansowane przedsięwzięcia polegające na wymianie
źródeł ciepła dla gospodarstw domowych (kotłowni lub palenisk o niskiej prawności
energetycznej, opalanych paliwem stałym) na nowoczesne o wyższej sprawności:
 kotły opalane paliwami stałymi (biomasa, ekogroszek),
 kotły gazowe,
 kotły na lekki olej opałowy,
 piece zasilane prądem elektrycznym,
 podłączenie do sieci ciepłowniczej,
wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u., służące na potrzeby istniejących lokali i budynków
mieszkalnych jako podstawowe źródło ciepła, gwarantujące uzyskanie efektu ekologicznego,
polegającego na zmniejszeniu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz
zmniejszeniu wytwarzania energii cieplnej na potrzeby ogrzewania. Wymiana źródła ciepła jest
obligatoryjnym elementem przedsięwzięcia.
W ramach Programu możliwa jest także wymiana kotłów na ekogroszek na nowe ogrzewanie
niewęglowe.
Beneficjenci:
Do korzystania z dofinansowania w ramach Programu uprawnione są osoby fizyczne (zwane
dalej wnioskodawcą lub beneficjentem), będące właścicielami lub współwłaścicielami
nieruchomości, stanowiących lokale lub budynki mieszkalne oraz najemcami mieszkalnych lokali
komunalnych, położonych na terenie województwa opolskiego.
Jeśli wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem więcej niż jednego budynku lub
lokalu mieszkalnego, w którym planuje wymienić źródło ciepła, należy dla każdego z nich złożyć
odrębny wniosek.
Forma wsparcia
Pożyczki (możliwe jest częściowe umorzenie pożyczki)
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Termin naboru
 nabór ciągły
Szczegółowe informacje:
http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/pone-pozyczki-dla-osob-fizycznych-iprzedsiebiorcow-nalezacych-do-sektora-msp/eko-piec
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EKO-TERM
Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynku jednorodzinnego bez
wymiany źródła ciepła
Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach Programu EKO-TERM mogą być finansowane przedsięwzięcia polegające wyłącznie
na termoizolacji domów mieszkalnych (wymiana okien z parapetami, drzwi balkonowych i
drzwi zewnętrznych, w tym bram garażowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie
dachu, stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na gruncie lub stropu nad
nieogrzewaną piwnicą/garażem).
Beneficjenci:
Do korzystania z dofinansowania w ramach Programu uprawnione są osoby fizyczne (zwane
dalej wnioskodawcą lub beneficjentem), będące właścicielami lub współwłaścicielami
nieruchomości, stanowiących budynki mieszkalne położone na terenie województwa
opolskiego.
Jeśli wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem więcej niż jednego budynku,
w których planuje wykonać termomodernizację bez wymiany źródła ciepła, należy dla każdego
z nich złożyć odrębny wniosek.
Forma wsparcia
Pożyczki (możliwe jest częściowe umorzenie pożyczki)
Termin naboru
 nabór ciągły
Szczegółowe informacje:
http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/pone-pozyczki-dla-osob-fizycznych-iprzedsiebiorcow-nalezacych-do-sektora-msp/eko-term

EKO-DOM
Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynku jednorodzinnego z wymianą
źródła ciepła
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Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach Programu EKO-DOM mogą być finansowane przedsięwzięcia polegające
na termoizolacji domów jednorodzinnych (wymiana okien z parapetami, drzwi balkonowych
i drzwi zewnętrznych, w tym bram garażowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie
dachu, stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na gruncie lub stropu nad
nieogrzewaną piwnicą/garażem) wraz z wymianą źródeł ciepła (kotłowni lub palenisk o niskiej
sprawności energetycznej, opalanych paliwem stałym) na nowoczesne o wyższej sprawności:
 kotły opalane paliwami stałymi (biomasa, ekogroszek),
 kotły gazowe,
 kotły na lekki olej opałowy,
 piece zasilane prądem elektrycznym,
 podłączenie do sieci ciepłowniczej
oraz wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. Nowe źródło ciepła musi pełnić funkcję
podstawowego źródła ciepła, służącego uzyskaniu efektu ekologicznego.
Beneficjenci:
Do korzystania z dofinansowania w ramach Programu uprawnione są osoby fizyczne (zwane
dalej wnioskodawcą lub beneficjentem), będące właścicielami lub współwłaścicielami
nieruchomości, stanowiących budynki mieszkalne położone na terenie województwa
opolskiego.
Jeśli wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem więcej niż jednego budynku,
w których planuje wykonać termomodernizację z wymianą źródła ciepła, należy dla każdego
z nich złożyć odrębny wniosek.
Forma wsparcia
Pożyczki (możliwe jest częściowe umorzenie pożyczki)
Termin naboru
 nabór ciągły
Szczegółowe informacje:
http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/pone-pozyczki-dla-osob-fizycznych-iprzedsiebiorcow-nalezacych-do-sektora-msp/eko-dom

OZE
Poprawa jakości powietrza poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii
Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach Programu OZE mogą być finansowane przedsięwzięcia polegające na zakupie
i montażu instalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej
na potrzeby istniejących lub będących w budowie domów i lokali mieszkalnych:
 źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kWt
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pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kW,
kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kWt,
systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,
małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Beneficjenci:
Do korzystania z dofinansowania w ramach Programu uprawnione są osoby fizyczne (zwane
dalej wnioskodawcą lub beneficjentem), będące właścicielami lub współwłaścicielami
nieruchomości, stanowiących budynki mieszkalne albo będące użytkownikami lub
współużytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych, na których znajdują się należące
do nich budynki mieszkalne w trakcie budowy, położonych na terenie województwa opolskiego.
Z programu mogą korzystać również właściciele/współwłaściciele lokali mieszkalnych oraz
najemcy mieszkalnych lokali komunalnych, jeżeli istnieją techniczne i prawne możliwości
montażu instalacji OZE.
Jeśli wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem więcej niż jednego budynku
mieszkalnego, w którym planuje montaż instalacji, należy dla każdego z nich złożyć odrębny
wniosek.
Forma wsparcia
Pożyczki (możliwe jest częściowe umorzenie pożyczki)
Termin naboru
 nabór ciągły
Szczegółowe informacje:
http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/pone-pozyczki-dla-osob-fizycznych-iprzedsiebiorcow-nalezacych-do-sektora-msp/oze

EKO-MŚP
Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach Programu EKO-MŚP mogą być finansowane przedsięwzięcia w budynkach/lokalach
użytkowych wykorzystywanych na cele prowadzonej działalności gospodarczej polegające na:
1) wymianie źródeł ciepła w istniejących budynkach/lokalach użytkowych (kotłowni lub
palenisk o niskiej sprawności energetycznej, opalanych paliwem stałym) na nowoczesne
o wyższej sprawności:
 kotły opalane paliwami stałymi (biomasa, ekogroszek),
 kotły gazowe,
 kotły na lekki olej opałowy,
 piece zasilane prądem elektrycznym,
 podłączenie do sieci ciepłowniczej,
wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u., służącą na potrzeby istniejących budynków/lokali
użytkowych jako podstawowe źródło ciepła, gwarantujące uzyskanie efektu ekologicznego,
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polegającego na zmniejszeniu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz
zmniejszeniu wytwarzania energii cieplnej na potrzeby ogrzewania.
Wymiana źródła ciepła jest obligatoryjnym elementem przedsięwzięcia;

2)

termoizolacji istniejących budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności
gospodarczej (wymiana okien z parapetami, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych,
w tym bram garażowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropu nad
ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną
piwnicą/garażem;

3)

zakupie i montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną na potrzeby istniejących
lub nowobudowanych budynków/lokali użytkowych, tj.:
 źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kWt
 pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kW,
 kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kWt,
 systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,
 małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.
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Beneficjenci:
Do korzystania z dofinansowania w ramach Programu uprawnieni są przedsiębiorcy należący do
sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców (zwani dalej wnioskodawcą), będący
właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, stanowiących budynki lub lokale użytkowe,
przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, albo będący użytkownikami lub
współużytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych, na których znajdują się należące
do nich budynki użytkowe, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, będące
w trakcie budowy, położonych na terenie województwa opolskiego.
Forma wsparcia
Pożyczki (możliwe jest częściowe umorzenie pożyczki)
Termin naboru
 nabór ciągły
Szczegółowe informacje:
http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/pone-pozyczki-dla-osob-fizycznych-iprzedsiebiorcow-nalezacych-do-sektora-msp/eko-msp
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INNE INCJATYWY
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Program „Pierwszy Biznes -Wsparcie w starcie II”
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NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
 Jednorazowa pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 Pożyczka dla przedsiębiorców/pracodawców na stworzenie miejsca pracy
 Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej
pracy zarobkowej:
 absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania
tytułu zawodowego;
 zarejestrowanych bezrobotnych;
 studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów
magisterskich).
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego
przez Powiatowy Urząd Pracy dla:
 osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;
 podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:
o podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
o niepublicznych szkół,
o niepublicznych przedszkoli,
o osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, zamieszkujących lub mających siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących posiadaczami gospodarstwa
rolnego
w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub
prowadzących dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie
o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych, zatrudniających w okresie ostatnich
6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym
wymiarze czasu pracy,
 żłobków lub klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne,
osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których
mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
TERMIN NABORU:
 nabór ciągły
Fundacja Rozwoju Śląska
ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole
WWW.FUNDACJA.OPOLE.PL
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://wsparciewstarcie.bgk.pl/program/informacje-o-programie/

POŻYCZKA NA NOWE PRODUKTY I USŁUGI
SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW








RPO WO
POWER
PO IS
PO IR
PO PC
PO WT
KREATYWNA
EUROPA

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

Małe i Duże Pożyczki Inwestycyjne to nowy program finansowania przedsiębiorstw,
zamierzających realizować przedsięwzięcia o charakterze rozwojowym. Celem Programu jest
wsparcie w formie preferencyjnych pożyczek co najmniej 245 mikro, małych i średnich firm,
realizujących swoje inwestycje na terenie województwa opolskiego.
POŻYCZKOBIORCA:
Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie
woj. opolskiego.
PRODUKTY I KWOTY POŻYCZEK:
1.
Duża Pożyczka Inwestycyjna: kwota do 1.200.000,00 zł.
2.
Mała Pożyczka Inwestycyjna: kwota do 150.000,00 zł.
3.
Finansowanie inwestycji do 100% brutto dla start up-ów i do 95% dla pozostałych
przedsiębiorstw.
PRZEZNACZENIE POŻYCZKI:
1.
Inwestycje polegające na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych,
marketingowych i organizacyjnych.
2.
Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu
wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.
3.
Inwestycje w rozwój Przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu
oferty, tj. Inwestycje, które w sposób mierzalny / wymierny przyczynią się do
zwiększenia skali działalności Przedsiębiorstwa i / lub zwiększenia zasięgu jego oferty,
np. wprowadzenie nowego produktu/ usługi, poszerzenie rynków zbytu.
OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA:
1.
Duża Pożyczka Inwestycyjna: do 84 miesięcy.
2.
Mała Pożyczka Inwestycyjna: do 60 miesięcy (inwestycje ekologiczne do 84 miesięcy).
w tym możliwość udzielania karencji na spłatę kapitału do 6 miesięcy (inwestycje
ekologiczne do 24 miesięcy).
KOSZTY POŻYCZKI:
1.
Oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
- 0 % (pomoc de minimis)
- w przypadku braku możliwości udzielenia pomocy de minimis- na warunkach rynkowych.
2.
Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.
Szczegółowe informacje na temat warunków przyznania pożyczki można uzyskać:
Fundacja Rozwoju Śląska
Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 10
45-364 Opole
tel. 77 454 26 21, 77 423 29 15, 77 423 29 18
e-mail: frs-pozyczki@fundacja.opole.pl
www.fundacja.opole.pl
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Program realizowany jest w ramach Projektu „2.1.1. Nowe produkty i usługi – Utworzenie przez
beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające
pożyczek / poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego poddziałania” RPO
WO 2014-2020.

Przedsiębiorcze opolskie - Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (FRW)
SZYBKIE
LINKI:

Informacje o programie

AKTUALNOŚCI

Fundusz Pożyczkowy RPO finansowany jest z wkładu finansowego ze środków Funduszu
Funduszy utworzonego w ramach Osi priorytetowej I Innowacje w gospodarce, Działanie 1.1
Innowacje w przedsiębiorstwach, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 oraz własnego
wkładu finansowego FRW.
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Informacje o FRW
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego jest jednym z pośredników finansowych, realizujących
projekty w ramach Inicjatywy Jeremie, Jeremie 2 oraz w oparciu o Regionalne Programy
Operacyjne na terenie województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Skuteczny
wymiar pomocy i finansowania firm to m.in. udzielenie ponad 3 tys. pożyczek na łączną kwotę
ponad 260 mln zł. Tylko w latach 2010 – 2017, dzięki Inicjatywie Jeremie, FRW rozdysponował
aż 138,3 mln zł pomiędzy 1069 przedsiębiorstwa.
O pożyczce
Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub gdy nie jest to możliwe
na warunkach rynkowych. Program skierowany jest do mikro, małych i średnich
przedsiębiorców (MŚP), również w fazie start-up, tj. rozpoczynających własną działalność
gospodarczą, realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa opolskiego, zwiększające
zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach, przedsięwzięcia rozwojowe oraz inwestycje
przedsiębiorstw, przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności.
Co oferujemy naszym klientom?

PUNKTY
INFORMACYJNE












małe pożyczki inwestycyjne do 150.000,00 zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
duże pożyczki inwestycyjne do 500.000 zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
stałe oprocentowanie pożyczki w całym okresie spłaty wynoszące od 0 %
brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki
okres spłaty pożyczki do 5 lat w przypadku małej pożyczki inwestycyjnej
okres spłaty pożyczki do 7 lat w przypadku dużej pożyczki inwestycyjnej
okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy
nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego
minimum formalności
krótki czas rozpatrzenia wniosku

Jakie może być przeznaczenie pożyczki?
W ramach pożyczek finansowane będą inwestycje:
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AKTUALNOŚCI

dotyczące wyłącznie budowy, rozbudowy lub zakupu wyposażenia dla zaplecza badawczo
– rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, rozumianego
jako zaplecze służące do systematycznego prowadzenia prac twórczych, podjętych dla
zwiększenia zasobu wiedzy, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej
wiedzy,
polegające na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego
(B+R) w postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach (badań przemysłowych i / lub prac
rozwojowych), w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i
prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej
wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo –
rozwojowej (np. inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy
demonstracji, walidacji czy testowania, itp.),
służące rozwojowi działalności przedsiębiorstw wykorzystujących i upowszechniających
technologie priorytetowe dla rozwoju regionu (tzw. Specjalizacje Inteligentne).

Ograniczenia w finansowaniu
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finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej
inwestycji możliwe jest do wysokości 10 proc. środków wypłaconych na rzecz
Przedsiębiorcy w ramach pożyczki.

O pożyczkę mogą ubiegać się podmioty, które:







posiadają zdolność spłaty pożyczki w umownym terminie spłaty,
prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie wykazały znaczącej straty bilansowej (w
przypadku kontynuowania działalności gospodarczej),
terminowo regulują płatności podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania
wobec ZUS,
mają odpowiednie warunki oraz możliwości techniczno-organizacyjne do zarządzania
proponowanym przedsięwzięciem,
zostali pozytywnie zweryfikowani w bazach informacji gospodarczych.

Zabezpieczenie spłaty

PUNKTY
INFORMACYJNE

W przypadku udzielenia jednostkowej pożyczki w wysokości nie przekraczającej kwoty 20.000
zł, możliwe jest zabezpieczenie w formie weksla własnego. FRW ma jednak prawo wymagać
dodatkowego zabezpieczenia, w zależności od oceny ryzyka związanego z transakcją.
W pozostałych przypadkach obligatoryjnie weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz
dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:







poręczenie wekslowe osób trzecich,
przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
inne zaakceptowane przez FRW.

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.
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W przypadku poręczenia cywilnego lub wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku
małżeńskim, w którym ustawowa wspólność małżeńska nie została ograniczona ani wyłączona,
wymagane jest poręczenie obojga małżonków.
Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji FRW.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

SZYBKIE
LINKI:

Biuro Regionalne FRW
ul. Katowicka 55 (pokój nr 2.3)
45-061 Opole

AKTUALNOŚCI

Tel. 77 88 90 007
e-mail: biuro.opolskie@frw.pl
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https://frw.pl/wojewodztwo-opolskie

Mała Pożyczka Inwestycyjna dla woj. opolskiego
Adresaci wsparcia
– Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)
– Z województwa opolskiego

Podstawowe parametry
Wartość pożyczki: do 150 000 zł.

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

Oprocentowanie (w skali roku), stałe w całym okresie finansowania:
– 1,83% na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (de minimis);
– 1,83% + marża (marża zależna od sytuacji finansowej i poziomu zabezpieczeń), dla firm
pozostałych
Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki: 3 miesiące od dnia zawarcia
umowy.
Maksymalny okres spłaty:
– max 60 miesięcy – bez preferencji
– max 84 miesiące, – dla firm działających w obszarze preferencji
od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty pierwszej transzy.
Karencja
– max 6 miesięcy – bez preferencji
– max 24 miesiące, – dla firm działających w obszarze preferencji
od dnia jej uruchomienia, karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.
Jedna firma może ubiegać się o max jedną pożyczkę.
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Przeznaczenie finansowania

SZYBKIE
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– Inwestycje polegające na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych,
marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w Osi Priorytetowej I RPO WO
2014-2020;
– Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu
wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
– Inwestycje w rozwój Przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu
oferty, tj. Inwestycje, które w sposób mierzalny / wymierny przyczynią się do zwiększenia skali
działalności Przedsiębiorstwa i / lub zwiększenia zasięgu jego oferty, np. wprowadzenie
nowego produktu / usługi, poszerzenie rynków zbytu.
Inwestycja musi być realizowana w granicach administracyjnych województwa opolskiego.

AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW








RPO WO
POWER
PO IS
PO IR
PO PC
PO WT
KREATYWNA
EUROPA

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

Szczegółowe informacje na temat warunków przyznania pożyczki można uzyskać
w Agencji Leasingu i Finansów:
Palcówka Partnerska
CITY FINANCE
ul. 1 Maja 111
Tomasz Szewczyk
tel.: +48 602 756 007
e-mail: tomasz.szewczyk@alif.pl
http://www.alif.pl/przedsiebiorcze-opolskie/

Efektywne Opolskie – Duża pożyczka inwestycyjna
Pożyczka udzielana jest przez TISE SA w ramach projektu „Przedsiębiorcze opolskie”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020
POŻYCZKOBIORCA
Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie
woj. opolskiego.
PRODUKTY I KWOTY POŻYCZEK
1.
Duża Pożyczka Inwestycyjna: kwota do 1 000.000 zł,
2.
finansowanie całkowitych nakładów brutto związanych z realizacją przedsięwzięcia do:
100% dla start up-ów i 95% dla pozostałych przedsiębiorstw.
PRZEZNACZENIE POŻYCZKI
1.
inwestycje polegające na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych,
marketingowych i organizacyjnych,
2.
inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu
wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, inwestycje w rozwój
przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty, tj. inwestycje, które
w sposób mierzalny/wymierny przyczynią się do zwiększenia skali działalności przedsiębiorstwa
i/lub zwiększenia zasięgu jego oferty, np. wprowadzenie nowego produktu/usługi, poszerzenie
rynków zbytu.
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OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA
Duża Pożyczka Inwestycyjna: do 84 miesięcy, w tym możliwość udzielania karencji na spłatę
kapitału do 6 miesięcy,
oraz do 24 miesięcy dla przedsiębiorstw ekologicznych tj. przedsiębiorstw związanych
z alternatywnymi paliwami i energią odnawialną lub dla przedsiębiorstw realizujących
inwestycje ekologiczne tj. inwestycje mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na
środowisko kurczących się nieodnawialnych surowców energetycznych poprzez zastąpienie ich
surowcami odnawialnymi.
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KOSZTY POŻYCZKI
1.
oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
– 1,85% w skali roku (z pomocą de minimis) dla Mikroprzedsiębiorstw oraz ,
– 2,85% w skali roku (na warunkach rynkowych lub z pomocą de minimis) dla pozostałych
przedsiębiorstw,
– w przypadku przedsiębiorstw o niskim standingu finansowym lub niskiej rynkowej wartości
zabezpieczenia pożyczki oprocentowanie pożyczki może zostać podwyższone,
2.
prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

KONTAKT
BIURO TISE W Opolu
ul. Ozimska 4/7
45-057 Opole
tel. 77 546 61 70
e-mail: tise@tise.pl
https://tise.pl/offers/efektywne-opolskie-duza-pozyczka-inwestycyjna/

Pożyczki na kształcenie
SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

Dla kogo?
 Pożyczki na kształcenie to projekt skierowany do osób pełnoletnich, zamieszkujących
na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.
 Pożyczkę otrzymają osoby, które posiadają zdolność do jej spłaty, tj. wykażą się
odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie
pożyczki.
 Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących (w ramach każdej formy
zatrudnienia), jak i dla osób samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na
urlopach wychowawczych itp.).
 Pożyczkę otrzymają osoby, które posiadają zdolność do jej spłaty, tj. wykażą się
odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie
pożyczki.
 Nie ma żadnych dodatkowych warunków, np. związanych z miejscem zamieszkania,
statusem na rynku pracy, wiekiem czy płcią.
Na co?
Kształcenie może dotyczyć dowolnego tematu/obszaru i może być realizowane w dowolnej
formule (szkolenie, studia podyplomowe, kurs itp.), zarówno w Polsce, jak i za granicą;
wyłączone są jedynie studia I, II i III st.
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Pożyczkę można wziąć jedynie na formę kształcenia, która na dzień składania wniosku
jeszcze się nie rozpoczęła.
Ze środków pożyczki mogą być pokrywane jedynie koszty formy kształcenia wypłacane
bezpośrednio na rzecz instytucji edukacyjnej; wszelkiego rodzaju koszty dodatkowe po
stronie Pożyczkobiorcy, np. wpisowe, koszty przejazdów i noclegów czy materiałów
dydaktycznych, nie podlegają finansowaniu.

Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do częściowego umorzenia pożyczki, które w sumie nie
może przekraczać 25% jej wartości.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://inwestujwrozwoj.pl/

AKTUALNOŚCI

Pożyczki na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji
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Dla kogo?
 Dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski.
 Dla osób posiadających zdolność do spłaty pożyczki w postaci odpowiednich
przychodów lub zabezpieczenia pożyczki.
 Dla osób zatrudnionych, przedsiębiorców jak i nie niepracujących.
Na co?



SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

Na każdą dostępną formę kształcenia jak: szkolenia, studia podyplomowe, kursy
związane z nabywaniem uprawnień itp. w posiadającej uprawnienia do prowadzenia
działalności placówce edukacyjnej w kraju i w Unii Europejskiej.
Kształcenie może dotyczyć dowolnego obszaru wiedzy i kompetencji również nie
związany z obecną aktywnością zawodową.

Pożyczka nie może być wykorzystana na sfinansowanie całości lub części formy kształcenia
jeśli jest ona już finansowana z innych źródeł np. ze środków funduszy strukturalnych lub FS
lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych (krajowych i unijnych).
Z pożyczki można finansować do 100% kosztów kształcenia, które jeszcze nie rozpoczęło się, a
także koszty kształcenia, które już się rozpoczęło ale tylko do kwoty nieopłaconej.
Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść nawet 100 000 zł, a każdy z uczestników projektu
może skorzystać z niego kilkukrotnie. Pożyczki są zwrotne w okresie maksymalnie 60 miesięcy
od ich zaciągnięcia. Po zakończeniu kształcenia 15% wartości pożyczki jest umarzane a
dodatkowo, po spełnieniu określonych warunków, poziom umorzenia może wzrosnąć nawet
do 25%.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.open.frp.pl/informacje-dla-pozyczkobiorcow
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Dla kogo?
 Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą
 Prowadzisz działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej
niż 3 lata
 Znajdujesz się na etapie podpisywania umowy inwestycyjnej i posiadasz już dokument
potwierdzający nawiązanie wstępnej relacji z inwestorem
Co możesz uzyskać?
 Wsparcie prawne w zakresie analizy formalno-prawnej umowy inwestycyjnej wraz
z oceną warunków ochrony prawnej oraz ryzyka prawnego z punktu widzenia Twojego
biznesu
 Indywidualne doradztwo prawne w trakcie negocjacji warunków umowy inwestycyjnej
 Nie wymagamy wkładu własnego
 Maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy wynosi 10 tys. zł i jest w 100%
finansowana z budżetu państwa
 Usługę świadczoną przez jednego z wykonawców zakontraktowanych przez PARP
Przewidywany termin aplikowania to przełom sierpnia i września 2017 r.;
przewidywany okres świadczenia usług wsparcia prawnego to wrzesień-listopad 2017 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.parp.gov.pl/wsparcie-prawne-dla-startupow-2

Program Aktywizacja
PUNKTY
INFORMACYJNE

Program Aktywizacja kierujemy do osób, które w ciągu ostatnich 60 dni założyły własny biznes
lub zamierzają to zrobić. Celem programu jest wspieranie małych przedsiębiorców
w najważniejszym okresie, jakim jest pierwszy rok prowadzenia firmy. Wsparcie polega na
bezpłatnym udostępnieniu na okres 12 miesięcy usług księgowości internetowej oraz innych
aplikacji niezbędnych do prowadzenia nowoczesnego biznesu.
Więcej: http://programaktywizacja.pl/

Wsparcie szkoleniowe i doradcze w ramach Bazy Usług Rozwojowych
Dla kogo?
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz pracownicy przedsiębiorstw działających w branżach o
największym potencjale kreowania miejsc pracy zidentyfikowanych jako specjalizacje
regionalne dla województwa opolskiego:
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Budowlana wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi,
Chemiczna,
Drzewno-papiernicza, w tym przemysł meblarski,
Maszynowa i elektromaszynowa,
Metalowa i metalurgiczna,
Paliwowo-energetyczna,
Rolno-spożywcza,
Transport i logistyka,
Usługi medyczne i rehabilitacyjne,
Usługi turystyczne.

Podstawą kwalifikowalności MSP do danej branży jest kod PKD (przeważająca działalność
gospodarcza) wskazany zarówno w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej jak i Krajowym Rejestrze Sądowym, oraz stosowne oświadczenie, sporządzone
na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni zamknięty rok obrotowy (jeśli posiada),
w którym przedsiębiorca wskazuje z jakiego/jakich kodu/kodów PKD osiąga rzeczywisty
dochód. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność krócej niż rok oświadczenie
będzie składane na podstawie dokumentów finansowych dotyczących okresu od rozpoczęcia
działalności do momentu złożenia oświadczenia.
Okres realizacji
1 listopada 2017 r. – 31 października 2021 r.
Nabór wniosków rozpoczyna się 24 stycznia 2018 r., wnioski złożone przed tym terminem nie
będą rozpatrywane.
Realizacja usługi rozwojowej może rozpocząć się najwcześniej w dniu następującym po dniu
zawarcia Umowy.
Na co?
Projekt przewiduje wsparcie szkoleniowe i doradcze w ramach Bazy Usług Rozwojowych
dla 5 940 przedsiębiorców i ich pracowników, które zamieszkują lub pracują w myśl Kodeksu
Cywilnego na terenie województwa opolskiego (w szczególności powyżej 50 roku życia i o
niskich kwalifikacjach) z 1 220 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających
siedzibę/oddział na terenie województwa opolskiego i działających w branżach o największym
potencjale kreowania miejsc pracy zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne dla
województwa opolskiego.
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:
mikroprzedsiębiorstwa – max. 12 000,00 zł
małe przedsiębiorstwa – max. 24 000,00 zł
średnie przedsiębiorstwa – max. 48 000,00 zł
W ramach danego przedsiębiorstwa średni poziom dofinansowania na 1 osobę
(przedsiębiorcę, pracownika) wynosi max. 4 000,00 PLN.
Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków bez zaliczki
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
80% - MSP działające w obszarze specjalizacji regionalnych.
Preferencje w dostępie do środków:
 Osoby o niskich kwalifikacjach.
 Osoby w wieku 50 lat i więcej.
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Przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub
planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER.

Operator:
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul. Krakowska 38,
45-075 Opole
tel.: 77 403 36 00 fax.: 77 403 36 09
e-mail: szkolenia@ocrg.opolskie.pl
biuro@ocrg.opolskie.pl

Partner:
Fundacja Rozwoju Śląska
ul. Słowackiego 10
45-364 Opole

Więcej: http://ocrg.opolskie.pl/pl/projekty/operator-systemu-popytowego-w-ramachdzialania-7-5-rpo-wo-2014---2020-22.html

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI
87

KONKURSY | WYDARZENIA
PROMOCYJNE
SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW








RPO WO
POWER
PO IS
PO IR
PO PC
PO WT
KREATYWNA
EUROPA

 Zgłoś swój projekt do konkursu RegioStars Awards 2018!
Trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu RegioStars 2018 organizowanego przez
Komisję Europejską, promującego najbardziej oryginalne i innowacyjne projekty
dofinansowane z Funduszy Europejskich.
Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Zglosswoj-projekt-do-konkursu-RegioStars-Awards-2018

 Konkurs pt. „Wyślij projekt – wygraj staż”
Informujemy, że Wspólny Sekretariat we współpracy z Centrum Rozwoju Regionalnego
ogłasza Konkurs pt. WYŚLIJ PROJEKT- WYGRAJ STAŻ. Konkurs skierowany jest do uczniów
szkół średnich i studentów uczelni wyższych, a jego głównym celem jest promocja
Programu.
Więcej informacji: http://pl.cz-pl.eu/zakladni-informace-o-programu-pl/konkurs
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 Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO

2014-2020
26 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Harmonogram naborów
wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2018 rok – wersja nr 3 oraz
Wieloletni plan naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – wersja nr 16.
Dokumenty zostały zamieszczone w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków »
Harmonogramy naborów wniosków.

 Trwają konsultacje zapisów standardu architektonicznego w ramach

"Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans..."
Do 16 marca 2018 r. trwają konsultacje projektu standardu architektonicznego, który
będzie stanowił integralną część załącznika nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Unijnych na lata 20142020.
Więcej:
http://www.power.gov.pl/Strony/wiadomosci/Trwaja-konsultacje-zapisowstandardu-architektonicznego-w-ramach-Wytycznych-w-zakresie-realizacji-zasadyrownosci-szans
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w zakresie instalacji referencyjnych
i wysokosprawnej kogeneracji już dostępna

dla

OZE

Opracowanie Analiza w celu określenia nakładów inwestycyjnych instalacji referencyjnych
dla projektów OZE i wysokosprawnej kogeneracji do obliczenia kwoty pomocy
inwestycyjnej zostało wykonane na wspólne zlecenie Towarzystwa Gospodarczego
Polskie Elektrownie, Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych oraz Izby
Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Materiał będzie wykorzystywany przez
beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Więcej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/analiza-w-zakresieinstalacji-referencyjnych-dla-oze-i-wysokosprawnej-kogeneracji-juz-dostepna/

 Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach

finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020. Poradnik dla
osób realizujących projekty oraz instytucji systemu wdrażania
Więcej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/ofunduszach/dokumenty/poradnik-dotyczacy-zasady-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyznw-funduszach-unijnych-na-lata-2014-2020/

 Centrum

Unijnych Projektów Transportowych opublikował
podręcznik nt. analizy kosztów i korzyści w projektach
transportowych
Podręcznik „Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze
środków UE: Vademecum Beneficjenta" został wydany przez CUPT z myślą o projektach
z perspektywy 2014-2020. Publikacja zawiera kompleksowe wskazówki dotyczące
opracowania i weryfikacji analiz kosztów i korzyści projektów transportowych, a także
zalecenia w zakresie treści studiów wykonalności załączanych do wniosków
o dofinansowanie.
Więcej: http://www.cupt.gov.pl/?id=2185

 Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie - poradnik dla MŚP
Tematyka szeroko pojmowanej ochrony prywatności, a w ujęciu wąskim – tematyka
ochrony danych osobowych – nabrała w ostatnich latach bardzo istotnego znaczenia.
Z jednej strony, rozwój nowoczesnych, zautomatyzowanych technik przetwarzania
danych osobowych otwiera przed przedsiębiorcami nieznane dotąd możliwości analizy
danych osobowych; nie bez przyczyny pojęcie „big data" jest dzisiaj tak popularne wśród
osób zajmujących się ochroną danych osobowych. Z drugiej strony, minione lata to także
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stały wzrost zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych i innych informacji
przetwarzanych przez przedsiębiorców; wycieki danych osobowych i włamania do
systemów teleinformatycznych, także tych uchodzących dotąd za bezpieczne, stają się
coraz częstsze.
Więcej:
http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=3664A63268A146C5991356D595A
5409E
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 Publikacja „Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem. Poradnik

dla jst i organizacji pozarządowych”
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Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona
Fides przygotowało publikacje będącą podsumowaniem projektu „Zlecamy pożytecznie,
wydajemy z pożytkiem”. W publikacji znajdziecie Państwo prawne podsumowanie zasad
tej współpracy, opisanie jej z punktu widzenia organizacji pozarządowych i jednostek
samorządu terytorialnego, a także podsumowanie dobrych i złych praktyk w tym zakresie.
W poradniku urzędnicy i organizacje pozarządowe znajdą także wzory ankiet, które mogą
być dla nich dobrym narzędziem do sprawdzenia, czy wszystkie elementy tej współpracy
są właściwie realizowane przez określony urząd i na ich podstawie określić, co jeszcze
można zrobić, aby ta współpraca była lepsza.
Więcej: http://opole.frdl.pl/publikacja-zlecamy-pozytecznie-wydajemy-z-pozytkiemporadnik-dla-jst-i-organizacji-pozarzadowych/

 Fundusze Europejskie bez barier
Jakie prawa mają osoby z niepełnosprawnościami jako uczestnicy projektów unijnych?
Jakie obowiązki muszą spełnić projektodawcy i instytucje korzystające ze środków
unijnych, aby zapewnić dostępność realizowanych projektów? Odpowiedzi na te pytania
zawiera zestaw działań zaproponowanych przez Ministerstwo Rozwoju.
Więcej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/funduszeeuropejskie-otwieraja-sie-na-osoby-z-niepelnosprawnosciami/

 E- wyzwania dla samorządów
Chcąc wesprzeć jednostki samorządu terytorialnego w realizacji zadań związanych
z wdrażaniem e-szkoły, Ośrodek Rozwoju Edukacji opracował pakiet materiałów
szkoleniowych adresowanych do samorządowców pt. „E- wyzwania. Rola samorządu
w budowaniu szkoły jutra”, które w sposób praktyczny i bardzo przystępny omawiają
proces przygotowania i przeprowadzenia informatyzacji placówek oświatowych na terenie
jednostki samorządu terytorialnego.
Więcej : http://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-systemowe/zarzadzanieoswiata/6544-e-wyzwania-dla-samorzadow

 Kształcenie specjalne – poradnik dla samorządu
Włączanie uczniów z niepełnosprawnością do szkolnej społeczności jest procesem, nie
odbywa się przez sam fakt przebywania takiego dziecka w szkole czy przedszkolu. Proces
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ten wymaga zaangażowania się wielu podmiotów: dyrektora, nauczycieli, poradni
psychologiczno–pedagogicznej i rodziców, ale przede wszystkim organu prowadzącego.
Więcej: http://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-systemowe/zarzadzanieoswiata/6527-ksztalcenie-specjalne-poradnik-dla-samorzadu
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 Nowe tematy szkoleń e-learningowych dla samorządowców
Zapraszamy do skorzystania z nowych tematów szkoleń e-learningowych, których celem
jest podniesienie kompetencji przedstawicieli JST w zakresie wykorzystywania w procesie
zarządzania rzetelnych danych i informacji oraz wdrażanie w edukacji nowych technologii
cyfrowych. Szkolenia adresowane są do przedstawicieli jednostek samorządu
terytorialnego, które są organami prowadzącymi szkoły.
Więcej: http://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-systemowe/zarzadzanieoswiata/6549-nowe-tematy-szkolen-e-learningowych-dla-samorzadowcow

PRZYDATNE NARZĘDZIA PRZY KORZYSTANIU
Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)
Zapraszamy Państwa do przeglądania Rejestru znajdującego się pod adresem
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/ . Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) - to publiczny
rejestr, w którym znajdą się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce.
Funkcjonowanie ZRK uregulowane jest przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), zaś jego prowadzenie powierzono Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Za prawidłowe funkcjonowanie ZSK odpowiada
Minister Koordynator – Minister Edukacji Narodowej.

PUNKTY
INFORMACYJNE
 Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Portal
Internetowy
system
informacji
edukacyjno
zawodowej
www.doradztwo.koweziu.edu.pl, (zrealizowany w ramach projektów Opracowanie
modelu poradnictwa zawodowego w systemie oświaty w Polsce oraz internetowego
systemu informacji edukacyjno-zawodowej i Edukacja dla pracy), stanowi istotne
wsparcie dla doradców zawodowych i wszystkich osób zainteresowanych tym obszarem.
W jednym miejscu gromadzi wiele narzędzi i informacji niezbędnych w pracy doradcy
zawodowego, które są użyteczne podczas zajęć grupowych i poradnictwa
indywidualnego. Ponadto, portal jest instrumentem promocji kształcenia zawodowego.
Każdy zainteresowany kształceniem zawodowym znajdzie tu niezbędne informacje
o placówkach prowadzących kształcenie w zawodach.
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 Wyszukiwarka partnerów w ramach Programu Kreatywna Europa
Poszukiwanie partnerów do projektu często bywa główną przeszkodą stojącą na drodze
do realizacji działania, które organizacja chciałaby przeprowadzić, dzięki wsparciu
Programu Kreatywna Europa. Chcąc ułatwić Państwu ten proces, została stworzona
wyszukiwarka, która w prosty i przejrzysty sposób dostarcza informacji na temat
zagranicznych instytucji chcących realizować projekt w oparciu o międzynarodową
współpracę.
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Więcej: http://kreatywna-europa.eu/partnerzy/
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WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
 Szklenie

dla
potencjalnych
beneficjentów
poddziałania
9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego RPO WO 2014-2020
Nawiązując do ogłoszenia z dnia 02.02.2018 r. o naborze wniosków o dofinansowanie
projektów w ramach Osi IX „Wysoka jakość edukacji”, Poddziałania 9.2.1 „Wsparcie
kształcenia zawodowego” w ramach RPO WO 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca
zaprasza na szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców, które odbędzie się w dniu
13.03.2018 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro.
Więcej: http://rpo.opolskie.pl/?p=28420

 Spotkanie

informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców
poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej
RPO WO 2014-2020
Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców
poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Spotkanie odbędzie się 16 marca 2018 r. (piątek) o godz. 11.00 w Biurze Stowarzyszenia
Aglomeracja Opolska, ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole (budynek Błękitna Wstęga –
wejście od ul. Sosnkowskiego)
Więcej: http://rpo.opolskie.pl/?p=28465

 Spotkanie informacyjne dotyczące działania 8.1 Dostęp do wysokiej

jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia usług
zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym
z niepełnosprawnościami RPO WO 2014-2020
Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów działające w obszarze pomocy
i integracji społecznej, podmiotów działających w obszarze ochrony zdrowia, podmiotów
ekonomii społecznej oraz organizacji pozarządowych.
Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące działania 8.1 Dostęp do
wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia usług zdrowotnych
– opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, Regionalnego Programu
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO). W trakcie spotkania zostanie
zaprezentowany m.in. regulamin konkursu, kryteria oceny wniosków, koszty
kwalifikowane. Spotkanie odbędzie się 19 marca 2018 r. w godz. 11.00-13.00 w Urzędzie
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Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne
„Ostrówek”, Opole, ul. Piastowska 14, sala im. Znaku Rodła (sala nr 7).
Więcej: http://rpo.opolskie.pl/?p=28453

 Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wsparcia w formie

preferencyjnych pożyczek na rozpoczęcie oraz rozwój działalności
gospodarczej

SZYBKIE
LINKI:

Spotkanie informacyjne adresowane do osób zainteresowanych otworzeniem
działalności gospodarczej oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na
terenie województwa opolskiego odbędzie się 20 marca (wtorek) o 11:00 w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Opolskiego (UMWO) – Centrum SzkoleniowoKonferencyjne „Ostrówek”, ul. Piastowska 14, sala Orła Białego (sala jest dostosowana do
potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).
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Więcej: http://rpo.opolskie.pl/?p=28393

 Mobilne Punkty Informacyjne
Dowiedz się więcej o możliwościach korzystania ze środków Unii Europejskiej podczas
dyżurów specjalistów ds. Funduszy Europejskich w Twojej okolicy. Będziemy tam
regularnie. Odwiedź nas w Mobilnych Punktach Informacyjnych (MPI).
Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia z Funduszy
Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy
spotkania poznają ofertę bezpłatnych szkoleń, jak również dowiedzą się, jakie są
możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.
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Najbliższe spotkania odbędą się:
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13 marca 2018 r. w godz. 9.00-12.00 – Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2,
13 marca 2018 r. w godz. 9.00-12.00 – Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie,
ul. Dworcowa 4,
14 marca 2018 r. w godz. 12.30-15.30 – Starostwo Powiatowe w Prudniku,
ul. Kościuszki 76a,
14 marca 2018 r. w godz. 9:00-12:00 – Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach,
ul. Kilińskiego 1a,
15 marca 2018 r. w godz. 9.00-12.00 – Starostwo Powiatowe w Namysłowie,
ul. Plac Wolności 12a.

Więcej: http://rpo.opolskie.pl/?p=28212
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 Cykl spotkań OPOLSKIE DLA BIZNESU
Jakie dotacje dla firm są jeszcze do wzięcia? Gdzie znaleźć unijne pożyczki bez opłat i
prowizji? Co zmieniło się w przepisach podatkowych dla firm w ostatnim czasie? Tego
wszystkiego dowiedzieć się można na spotkaniach, na które zaprasza marszałek
województwa opolskiego Andrzej Buła!
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KALENDARZ SPOTKAŃ
19 marca godz. 13.00 - OPOLE - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
Ostrówek 5-7, sala im. Orła Białego,
23 marca godz. 13.00 - NAMYSŁÓW - Sala Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
ul. Stanisława Dubois 3,
27 marca godz. 13.00 - BRZEG - Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Plac Zamkowy,
29 marca godz. 13.00 – NYSA - Aula PWSZ w Nysie, Regionalne Centrum Transferu
Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie, ul. Obrońców Tobruku 5,
4 kwietnia godz. 13.00 - KLUCZBORK - Duża sala Konferencyjna Starostwa
Powiatowego w Kluczborku,
6 kwietnia godz. 13.00 - OLESNO - Sala Obrad Starostwa w Oleśnie, ul. Pieloka 21,
10 kwietnia godz. 13.00 - PRUDNIK - Starostwo Powiatowe w Prudniku,
ul. Kościuszki 76, sala konferencyjna,
17 kwietnia godz. 13.00 - KĘDZIERZYN-KOŹLE - Starostwo Powiatowe Plac Wolności
13, sala konferencyjna,
23 kwietnia godz. 13.00 - KRAPKOWICE - Sala Obrad Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1,
27 kwietnia godz. 13.00 - GŁUBCZYCE - Starostwo Powiatowe Głubczycach,
ul. Kochanowskiego 15, sala konferencyjna,
30 kwietnia godz. 13.00 - STRZELCE OPOLSKIE - Powiatowe Centrum Kultury,
ul. Dworcowa 23.

Więcej: http://www.ocrg.opolskie.pl/pl/aktualnosci/cykl-spotkan-opolskie-dla-biznesu289.html
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 PARTNER SEARCH FORUM
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do udziału w Partner Search Forum
w terminie 22-23 marca w Warszawie. Spotkanie odbędzie się w Centrum Konferencyjne
Golden Floor Warsaw Trade Tower ul. Chłodna 51.
Celem spotkania jest pomoc projektodawcom w znalezieniu partnerów
ponadnarodowych, z którymi będą mogli realizować projekty współpracy
ponadnarodowej w ramach ogłaszanych w 2018 r. konkursów skoordynowanych na
poziomie europejskim (tzw. Common Framework).
10 państw, które zadeklarowały ogłoszenie naboru w ramach konkursu Common
Framework w styczniu – lutym 2018 r.: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Finlandia, Grecja,
Irlandia, Włochy, Polska, Szwecja, Portugalia.
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W spotkaniu mogą uczestniczyć, po uprzednim zarejestrowaniu, projektodawcy z
wszystkich państw członkowskich. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Koszty podróży i
noclegu są pokrywane przez uczestników.

SZYBKIE
LINKI:

Rejestracja: rejestracja będzie możliwa do 15 lutego 2018 r. W celu zarejestrowania się
na spotkanie projektodawcy powinni utworzyć profil swojej organizacji oraz zamieścić
informację nt. założeń swojego projektu w języku angielskim w bazie online:
https://ec.europa.eu/esf/transnationality/, a następnie wypełnić formularz google:
https://goo.gl/forms/pKBAkb0Yc6Z9QNED2.
Więcej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/znajdzpartnera-do-realizacji-projektu-w-ramach-common-framework/
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Aby umożliwić jak najlepsze przygotowanie się do ostatniego konkursu, program Interreg
Europa organizuje 22 marca 2018 roku w Brukseli 4. międzyregionalne forum współpracy
– Europe, let’s cooperate!
Więcej informacji: https://www.interregeurope.eu/europecooperates2018/
Forum będzie stanowiło także doskonałą okazję do nawiązywania kontaktów z
zagranicznymi instytucjami i poszukiwania partnerów do współpracy w ramach projektów.
Można będzie także bezpośrednio konsultować się z ekspertami ze Wspólnego
Sekretariatu programu Interreg Europa.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem Forum, w którym znajdą
Państwo informacje na temat:
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planowanych sesji tematycznych,
możliwości zarezerwowania stolika na potrzeby prezentacji własnego pomysłu na
projekt,
jak dołączyć się do konsorcjum partnerskiego.

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/documents/2018-agenda
_europecooperates.pdf
Czwarty, ostatni nabór wniosków Interreg Europa jest planowany w okresie maj – czerwiec
2018 roku. Dokładną datę poznamy po spotkaniu Komitetu Monitorującego w połowie
marca. Pakiet dla aplikantów zostanie udostępniony w kwietniu 2018 roku.
W Polsce informacji na temat programu udziela Krajowy Punkt Kontaktowy – Ministerstwo
Inwestycji i Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy
Transnarodowej i Międzyregionalnej, osoba do kontaktu: Anna Stol, Anna.Stol@mr.gov.pl,
tel. 32 253 90 08.
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ZNAJDŹ PUNKT INFORMACYJNY
SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY
EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM
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Jeżeli szukasz Punktów informacyjnych w innym województwie skorzystaj ze strony:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/
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