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 Dobre wieści dla regionu z Brukseli
Dodatkowe pieniądze dla mieszkańców Opolszczyzny – na ochronę zdrowia, czystsze
powietrze i naukę. Ponad 53 miliony 500 tysięcy złotych więcej będzie na doposażenie
szpitali, projekty naukowe uczelni oraz budowę centrum przesiadkowego w Opolu. To efekt
udanych negocjacji z Komisji Europejską.
Więcej: http://www.opolskie.pl/2018/09/dobre-wiesci-dla-regionu-z-brukseli/

 Na pograniczu oddano drogę i nowy most
Droga w Racławicach Śląskich oddana dla kierowców. Niebezpieczny łuk, gdzie dochodziło
do wielu wypadków, został zlikwidowany. Wybudowano nowy most na Osobłodze. Koszt
robót to ponad 11,337 miliona zł, z czego 9,636 miliona zł pochodziło z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020.
Więcej: http://www.opolskie.pl/2018/09/na-pograniczu-oddano-droge-i-nowy-most/

 Brzeski ratusz czeka remont
SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

Blisko 9 mln PLN – tyle zgodnie z projektem wyniesie koszt dalszych prac rewitalizacyjnych
ratusza w Brzegu, jednego z najcenniejszych obiektów architektury renesansowej w kraju.
11 września 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków
unijnych w kwocie niemal 4 mln PLN.
Więcej: http://www.opolskie.pl/2018/09/brzeski-ratusz-czeka-remont/

 Są unijne pieniądze na wymianę starych pieców
Dziś uchwały antysmogowe obowiązują na terenie dziewięciu województw. Opolskie było
trzecim regionem, w którym taką uchwałę przyjęto. Teraz w naszym województwie
wprowadzamy pilotażowy program wsparcia wymiany indywidualnych źródeł ciepła.
W październiku zostanie ogłoszony nabór projektów.
Więcej:
http://www.opolskie.pl/2018/09/sa-unijne-pieniadze-na-wymiane-starychpiecow/

 Postępy

w
realizacji
- stan na 16 września 2018 r.

programów

2014-2020

Więcej:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/postepy-wrealizacji-programow-2014-2020-stan-na-16-wrzesnia-2018-r/
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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

 Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju
Spółkę utworzył Samorząd Województwa Opolskiego by wspierać działalność opolskich
przedsiębiorstw. Będzie ona udzielała pożyczek na korzystnych warunkach. Pieniądze mogą
być przeznaczone na cele obrotowe, a także inwestycyjne.
więcej: http://orfr.opole.pl

RZECZNIK FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Rzecznik Funduszy Europejskich zaprasza wszystkich zainteresowanych do przedstawiania
propozycji usprawnień oraz przekazywania informacji o zidentyfikowaniu utrudnień w
zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020 (RPO WO). Zgłoszenia mogą dotyczyć m.in.:
a) przewlekłości i nieterminowości postępowań i procedur w RPO WO,
b) niejasności, braku stosownych informacji, złej organizacji procedur w RPO WO takich
jak nabór wniosków, ocena wniosków o dofinansowanie, ocena wniosków o
płatność, kontrola itp.,
c) nadmiernych lub nieuzasadnionych wymagań, niewłaściwej obsługi,
d) postulatów zmian i ulepszeń w realizacji RPO WO.
Zgłoszenia można przekazać m.in. :
1) osobiście - w Biurze Rzecznika w Opolu, ul. Ostrówek 5-7, pok. 7, po uprzednim
umówieniu telefonicznym pod numerem +48 504 825 581 od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 15:00;
2) listownie – na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska
14, 45-082 Opole
3) telefonicznie pod numerem +48 504 825 581
4) elektronicznie, na adres e-mail rzecznikfunduszy@opolskie.pl
Więcej: http://rpo.opolskie.pl/?p=27350
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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:
Poddziałanie 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej
Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

Poddziałanie 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 2.1.4 Inwestycje dla
Podmiotów Ekonomii Społecznej RPO WO 2014-2020 tj.:
1. Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych,
zwłaszcza wypracowanych w ramach OP I;
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.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:
 Podmioty ekonomii społecznej, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa wykorzystaniem środków
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Europejskiego Funduszu Społecznego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na
lata 2014-2020 (z wyłączeniem Spółek non-profit) - mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014.
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 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa społeczne zgodnie z Wytycznymi w zakresie
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
Wnioskodawca prowadzi działalność 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 r.
poz. 2009 z późn. zm.).
[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 21 do 28 września 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu
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WIĘCEJ INFORMACJI:
http://rpo.opolskie.pl/?p=31505

Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 5.1 Ochrona różnorodności
biologicznej w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i
naturalnego RPO WO 2014-2020 tj.:
1) reintrodukcja, ochrona ex situ, ochrona in situ gatunków zagrożonych, ochrona i
odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych, m.in. na obszarach
parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach
Natura 2000);
2) tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i
pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime;
3) budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury
towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności
biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej;
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4) podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i
rezerwatów przyrody;
5) opracowanie planów/programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów
przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz pozostałych obszarów
cennych przyrodniczo (z wyłączeniem obszarów Natura 2000), inwentaryzacji
przyrodniczej;
6) tworzenie nowych oraz ochrona, pielęgnacja i konserwacja istniejących pomników
przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów
przyrodniczo-krajobrazowych;
7) wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii edukacyjnoinformacyjnych.
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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 jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość
prawną;
 PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 Parki Krajobrazowe;
 rezerwaty przyrody;
 organizacje pozarządowe w tym ekologiczne prowadzące działalność non-profit w
obszarze objętym wsparciem w ramach działania;
 jednostki sektora finansów publicznych;
 uczelnie wyższe;
 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.).
[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 23 do 30 listopada 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
WIĘCEJ INFORMACJI:
http://rpo.opolskie.pl/?p=31748
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Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze
dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej

AKTUALNOŚCI

Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych
i planowania przestrzennego
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Działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów
edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy
Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00PZ1/18
Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00PZ2/18
Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00PZ3/18
Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00REG/18
Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej
Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa
Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony
zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb
zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Celem konkursu jest przygotowanie publicznych służb zatrudnienia do obsługi imigrantów
poprzez stworzenie zestawu wytycznych i praktycznych narzędzi możliwych do zastosowania
w kontekście obowiązującego prawa, jak również uwzględniających odmienności kulturowe.
Przyczyni się to do zwiększenia szans cudzoziemców na integrację na rynku pracy, jak
i zapewnienia komfortu pracy pracownikom pup-ów.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wykazanym w SzOOP, są:
 jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,
 ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
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organizacje pozarządowe,
podmioty ekonomii społecznej,
federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
instytucje szkoleniowe,
uczelnie wyższe,
agencje zatrudnienia.

TERMIN NABORU:
od 1 do 15 października 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.power.gov.pl/nabory/1-176/

Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Konkurs ma na celu wyłonienie ośrodków pomocy społecznej, w których nastąpi wdrożenie
usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy
socjalnej oraz usług socjalnych.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioskodawcą w projekcie może być wyłącznie ośrodek pomocy społecznej.
TERMIN NABORU:
od 31 sierpnia do 30 listopada 2018 r. (do godz. 12:00)

PUNKTY
INFORMACYJNE

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.power.gov.pl/nabory/1-160/

Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Konkurs służy wyłonieniu czterech projektów, których celem będzie dostosowanie idei
franczyzy do zasad ekonomii społecznej. Efektem projektów będzie powstanie czterech
systemów franczyzy społecznej, opartych na franczyzie biznesowej, z powodzeniem
funkcjonującej na terenie Polski.

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Zgodnie z SZOOP podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie są
Podmioty Ekonomii Społecznej. Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na lata 2014-2020, podmiotem ekonomii społecznej jest:
1) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie
z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 94, poz. 651,
z późn. zm.)
2) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
- CIS i KIS;
- ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn.
zm.);
3) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1817, z późn. zm.) lub spółka non profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy,
o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%.
4) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i
niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo
spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.)
TERMIN NABORU:
od 31 sierpnia do 1 października 2018 r.

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.power.gov.pl/nabory/1-171/

Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych
i planowania przestrzennego
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Zadaniem Beneficjentów wybranych w ramach konkursu będzie:
1) przekazanie gminom (uczestnikom projektu) grantów na przeprowadzenie procesu
pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania
przestrzennego w gminach;
2) wsparcie gmin w przeprowadzeniu ww. procesu konsultacji społecznych.

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Zgodnie z kryterium dostępu nr 4 wnioskodawcą może być wyłącznie organizacja pozarządowa
w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. 2016 poz. 1817).
TERMIN NABORU:
od 3 września do 31 października 2018 r.

SZYBKIE
LINKI:

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

AKTUALNOŚCI

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.power.gov.pl/nabory/1-142/

NABORY
WNIOSKÓW

Działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie
dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy
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PO IS
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SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Założeniem niniejszego konkursu jest wybór projektów, w których będzie miała miejsce
realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do
jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioskodawcami są partnerzy społeczni tj. 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) oraz branżowe
i regionalne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja
1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z pózn.zm.), ustawy z dnia
22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2002r. Nr 112,poz. 979, z póżn.zm.) i ustawy z dnia 23
maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014r., poz. 167).
TERMIN NABORU:
od 30 września do 31 października 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.power.gov.pl/nabory/1-181/

WRÓĆ DO:
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Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych konkurs nr
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NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym co najmniej 3 ze wskazanych poniżej
modułów działań, opracowanych w ramach jednolitego Programu Zintegrowanego uczelni,
dostosowanych do typów operacji przewidzianych do realizacji w ramach konkursu:
1. Moduł programów kształcenia:
 dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społecznogospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na
wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności;
 wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym, kształcących równocześnie
praktyczne umiejętności zawodowe i kompetencje miękkie studentów, dzięki
uwzględnieniu m.in. programów stażowych powiązanych z programem kształcenia;
 włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej,
zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich
uczelniach.
2. Moduł podnoszenia kompetencji:
 podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym,
w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.
3. Moduł programów stażowych:
 wysokiej jakości programy stażowe dla studentów.
4. Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające
studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy:
 wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez jednostki działające
w strukturze uczelni (np. akademickie biura karier), wspomagające studentów
w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy;
 wsparcie wykorzystania informacji z rynku pracy (wyniki uczelnianego monitoringu
karier zawodowych absolwentów, prognoz zatrudnienia, badania wśród
pracodawców w regionie) do projektowania kształcenia dopasowanego do potrzeb
otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie;
5. Moduł studiów doktoranckich:
 tworzenie i realizacja wysokiej jakości programów studiów doktoranckich i oraz
włączenie do tych programów działań uzupełniających (jak np. staże dydaktyczne
oraz inne formy edukacyjne podnoszące kompetencje naukowe i dydaktyczne
doktorantów), realizowanych poprzez co najmniej jeden ze wskazanych poniżej
elementów:
 interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich,
 programy studiów doktoranckich realizowane przez podstawowe jednostki
organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi,
 programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i
społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających
możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.
6. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego:

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI
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działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie:
umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych (w tym posługiwania
się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia),
prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją, umiejętności
prezentacyjnych oraz staże dydaktyczne;
 wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami, tworzenie otwartych
zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości
kształcenia;
 działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i
administracyjnych w uczelniach, takie jak zarządzanie zespołem, zarządzanie
finansami, wsparcie uczelnianych struktur związanych z absorpcją środków
finansowych np. z Horyzontu 2020.
Niepubliczne wyższe szkoły zawodowe objęte projektem pozakonkursowym „Program praktyk
zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” oraz uczelnie o statusie
państwowej wyższej szkoły zawodowej wyłączone są z możliwości realizowania działań
w ramach modułu stażowego, w związku z czym zobowiązane są do objęcia zakresem
merytorycznym projektu co najmniej 2 ze wskazanych powyżej modułów.
W przypadku modułów obejmujących więcej niż jeden typ działań, do uznania poprawności
realizacji modułu wystarczająca będzie realizacja co najmniej jednego z proponowanych
w tymże module typów działań.
Jednocześnie Wnioskodawca nie może aplikować o dofinansowanie działań, które w takim
samym zakresie i dla tych samych odbiorców są realizowane przez niego w projektach
w Zintegrowanych Programach Uczelni.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna:
 kształcąca co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych oraz
 która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw
szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do
prowadzenia studiów.
Ponadto, w przypadku realizacji w projekcie zadań z zakresu studiów doktoranckich
wnioskodawca musi być szkołą wyższą publiczną bądź niepubliczną, której jednostka
organizacyjna objęta projektem i realizująca zadania z zakresu studiów doktoranckich posiada
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.
TERMIN NABORU:
od 11 czerwca do 5 października 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

WRÓĆ DO:
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NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym co najmniej 3 ze wskazanych poniżej
modułów działań, opracowanych w ramach jednolitego Programu Zintegrowanego uczelni,
dostosowanych do typów operacji przewidzianych do realizacji w ramach konkursu:
1. Moduł programów kształcenia:
 dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społecznogospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na
wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności;
 wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym, kształcących równocześnie
praktyczne umiejętności zawodowe i kompetencje miękkie studentów, dzięki
uwzględnieniu m.in. programów stażowych powiązanych z programem kształcenia;
 włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej,
zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich
uczelniach.
2. Moduł podnoszenia kompetencji:
 podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym,
w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.
3. Moduł programów stażowych:
 wysokiej jakości programy stażowe dla studentów.
4. Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające
studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy:
 wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez jednostki działające
w strukturze uczelni (np. akademickie biura karier), wspomagające studentów
w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy;
 wsparcie wykorzystania informacji z rynku pracy (wyniki uczelnianego monitoringu
karier zawodowych absolwentów, prognoz zatrudnienia, badania wśród
pracodawców w regionie) do projektowania kształcenia dopasowanego do potrzeb
otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie;
5. Moduł studiów doktoranckich:
 tworzenie i realizacja wysokiej jakości programów studiów doktoranckich i oraz
włączenie do tych programów działań uzupełniających (jak np. staże dydaktyczne
oraz inne formy edukacyjne podnoszące kompetencje naukowe i dydaktyczne
doktorantów), realizowanych poprzez co najmniej jeden ze wskazanych poniżej
elementów:
 interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich,
 programy studiów doktoranckich realizowane przez podstawowe jednostki
organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi,
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programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki
i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających
możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.
6. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego:
 działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie:
umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych (w tym posługiwania
się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia),
prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją, umiejętności
prezentacyjnych oraz staże dydaktyczne;
 wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami, tworzenie otwartych
zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości
kształcenia;
 działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i
administracyjnych w uczelniach, takie jak zarządzanie zespołem, zarządzanie
finansami, wsparcie uczelnianych struktur związanych z absorpcją środków
finansowych np. z Horyzontu 2020.
Niepubliczne wyższe szkoły zawodowe objęte projektem pozakonkursowym „Program praktyk
zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” oraz uczelnie o statusie
państwowej wyższej szkoły zawodowej wyłączone są z możliwości realizowania działań w
ramach modułu stażowego, w związku z czym zobowiązane są do objęcia zakresem
merytorycznym projektu co najmniej 2 ze wskazanych powyżej modułów. W przypadku
modułów obejmujących więcej niż jeden typ działań, do uznania poprawności realizacji modułu
wystarczająca będzie realizacja co najmniej jednego z proponowanych w tymże module typów
działań.
Jednocześnie Wnioskodawca nie może aplikować o dofinansowanie działań, które w takim
samym zakresie i dla tych samych odbiorców są realizowane przez niego w projektach w
Zintegrowanych Programach Uczelni.
UWAGA: Wnioskodawca ma obowiązek przewidzieć w ramach projektu, w wymiarze
nieprzekraczającym 10% wartości budżetu projektu, działania restrukturyzacyjne prowadzące
do wdrożenia trwałych zmian organizacyjnych, strukturalnych i procesowych w obszarze
zarządzania uczelnią.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna:
 kształcąca co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych oraz nie więcej niż
20 000 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,
 która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw
szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do
prowadzenia studiów oraz
 której co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada na dzień
złożenia wniosku ocenę parametryczną na poziomie B lub niższą.

WRÓĆ DO:
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Ponadto, w przypadku realizacji w projekcie zadań z zakresu studiów doktoranckich
wnioskodawca musi być szkołą wyższą publiczną bądź niepubliczną, której jednostka
organizacyjna objęta projektem i realizująca zadania z zakresu studiów doktoranckich posiada
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.
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TERMIN NABORU:
od 11 czerwca do 5 października 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.power.gov.pl/nabory/1-154/

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych konkurs nr
POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/18
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym co najmniej 4 ze wskazanych poniżej
modułów działań, opracowanych w ramach jednolitego Programu Zintegrowanego uczelni,
dostosowanych do typów operacji przewidzianych do realizacji w ramach konkursu:
1. Moduł programów kształcenia:
 dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społecznogospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na
wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności;
 wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym, kształcących równocześnie
praktyczne umiejętności zawodowe i kompetencje miękkie studentów, dzięki
uwzględnieniu m.in. programów stażowych powiązanych z programem kształcenia;
 włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej,
zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich
uczelniach.
2. Moduł podnoszenia kompetencji:
 podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym,
w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.
3. Moduł programów stażowych:
 wysokiej jakości programy stażowe dla studentów.
4. Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające
studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy:
 wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez jednostki działające
w strukturze uczelni (np. akademickie biura karier), wspomagające studentów
w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy;
 wsparcie wykorzystania informacji z rynku pracy (wyniki uczelnianego monitoringu
karier zawodowych absolwentów, prognoz zatrudnienia, badania wśród
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pracodawców w regionie) do projektowania kształcenia dopasowanego do potrzeb
otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie;
5. Moduł studiów doktoranckich:
 tworzenie i realizacja wysokiej jakości programów studiów doktoranckich i oraz
włączenie do tych programów działań uzupełniających (jak np. staże dydaktyczne
oraz inne formy edukacyjne podnoszące kompetencje naukowe i dydaktyczne
doktorantów), realizowanych poprzez co najmniej jeden ze wskazanych poniżej
elementów:
 interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich,
 programy studiów doktoranckich realizowane przez podstawowe jednostki
organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi,
 programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i
społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających
możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.
6. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego:
 działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie:
umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych (w tym posługiwania
się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia),
prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją, umiejętności
prezentacyjnych oraz staże dydaktyczne;
 wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami, tworzenie otwartych
zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości
kształcenia;
 działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i
administracyjnych w uczelniach, takie jak zarządzanie zespołem, zarządzanie
finansami, wsparcie uczelnianych struktur związanych z absorpcją środków
finansowych np. z Horyzontu 2020.
W przypadku modułów obejmujących więcej niż jeden typ działań, do uznania poprawności
realizacji modułu wystarczająca będzie realizacja co najmniej jednego z proponowanych
w tymże module typów działań.
Jednocześnie Wnioskodawca nie może aplikować o dofinansowanie działań, które w takim
samym zakresie i dla tych samych odbiorców są realizowane przez niego w projektach
w Zintegrowanych Programach Uczelni.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna:
 kształcąca co najmniej 20 000 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,
 która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego o zgodę likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa
wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia
studiów oraz
 na której co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada na dzień
złożenia wniosku ocenę parametryczną na poziomie A lub wyższą.
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Ponadto, w przypadku realizacji w projekcie zadań z zakresu studiów doktoranckich,
wnioskodawca musi być szkołą wyższą publiczną bądź niepubliczną, której jednostka
organizacyjna objęta projektem i realizująca zadania z zakresu studiów doktoranckich posiada
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.
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TERMIN NABORU:
od 11 czerwca do 5 października 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.power.gov.pl/nabory/1-155/

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Konkurs nr
POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym co najmniej 3 ze wskazanych poniżej
modułów działań, opracowanych w ramach jednolitego Programu Zintegrowanego uczelni,
dostosowanych do typów operacji przewidzianych do realizacji w ramach konkursu:
1. Moduł programów kształcenia:
 dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społecznogospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na
wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności;
 wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym, kształcących równocześnie
praktyczne umiejętności zawodowe i kompetencje miękkie studentów, dzięki
uwzględnieniu m.in. programów stażowych powiązanych z programem
kształcenia;
 realizacja programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno
do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców;
 włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy
naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia
w polskich uczelniach.
2. Moduł podnoszenia kompetencji:
 podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie
wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.
3. Moduł programów stażowych: wysokiej jakości programy stażowe dla studentów.
4. Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające
studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy:
 wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez jednostki działające
w strukturze uczelni (np. akademickie biura karier), wspomagające studentów
w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy;
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wsparcie wykorzystania informacji z rynku pracy (wyniki uczelnianego
monitoringu karier zawodowych absolwentów, prognoz zatrudnienia, badania
wśród pracodawców w regionie) do projektowania kształcenia dopasowanego
do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie;
5. Moduł studiów doktoranckich:
 tworzenie i realizacja wysokiej jakości programów studiów doktoranckich
i oraz włączenie do tych programów działań uzupełniających (jak np. staże
dydaktyczne oraz inne formy edukacyjne podnoszące kompetencje naukowe
i dydaktyczne doktorantów), realizowanych poprzez co najmniej jeden ze
wskazanych poniżej elementów:
 interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich,
 programy studiów doktoranckich realizowane przez podstawowe
jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami
naukowymi,
 programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki
i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających
możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów
doktoranckich.
6. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego:
 działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie:
umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych (w tym
posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania
w procesie kształcenia), prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania
informacją, umiejętności prezentacyjnych oraz staże dydaktyczne;
 wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami, tworzenie
otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia
jakości kształcenia;
 działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych
i administracyjnych w uczelniach, takie jak zarządzanie zespołem, zarządzanie
finansami, wsparcie uczelnianych struktur związanych z absorpcją środków
finansowych np. z Horyzontu 2020.
Niepubliczne wyższe szkoły zawodowe objęte projektem pozakonkursowym „Program praktyk
zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” oraz uczelnie o statusie
państwowej wyższej szkoły zawodowej wyłączone są z możliwości realizowania działań
w ramach modułu stażowego, w związku z czym zobowiązane są do objęcia zakresem
merytorycznym projektu co najmniej 2 ze wskazanych powyżej modułów.
W przypadku modułów obejmujących więcej niż jeden typ działań, do uznania poprawności
realizacji modułu wystarczająca będzie realizacja co najmniej jednego z proponowanych
w tymże module typów działań.
Jednocześnie Wnioskodawca nie może aplikować o dofinansowanie działań, które w takim
samym zakresie i dla tych samych odbiorców są realizowane przez niego w projektach
w Zintegrowanych Programach Uczelni.
WAŻNE: Działania przewidziane do realizacji w projekcie muszą być zgodne i wpisywać się
w Regionalną Strategię Innowacji województwa, na którego potrzeby realizowane będzie
kształcenie w ramach projektu.
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioskodawcą projektu jest uczelnia publiczna bądź niepubliczna:
 akademicka,
 zawodowa.
Uczelnia zawodowa składająca wniosek musi kształcić co najmniej 200 studentów na studiach
stacjonarnych.
Z aplikowania w konkursie oraz bycia partnerem w projektach wyłączone są uczelnie, które
realizują projekty wyłonione do dofinansowania w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00PZ3/17 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki III.
Ponadto, Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, która nie jest w likwidacji, nie
wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani
wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o
zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.
W przypadku realizacji w projekcie zadań z zakresu studiów doktoranckich wnioskodawca musi
być szkołą wyższą publiczną bądź niepubliczną, której jednostka organizacyjna objęta
projektem i realizująca zadania z zakresu studiów doktoranckich posiada uprawnienia do
nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do
nadawania stopnia naukowego doktora.
TERMIN NABORU:
od 25 czerwca do 15 października 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.power.gov.pl/nabory/1-158/

Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Konkurs ma na celu umożliwienie podniesienia kompetencji lub kwalifikacji niezbędnych do
utrzymania lub podjęcia zatrudnienia osób delegowanych przez partnerów społecznych do
pełnienia roli koordynatorów działań edukacyjnych, informacyjnych dotyczących kształcenia
ustawicznego pracowników poprzez realizację programu mobilności ponadnarodowej w
wybranym państwie członkowskim UE.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Zgodnie z kryterium dostępu ocenianym w ramach konkursu, o dofinansowanie mogą ubiegać
się reprezentatywne organizacje pracodawców lub 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).
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TERMIN NABORU:
od 30 września do 15 października 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.power.gov.pl/nabory/1-182/
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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. 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 list intencyjny dotyczący zawiązanego partnerstwa ponadnarodowego.
Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu:
Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu zwiększenie jakości usług
świadczonych przez jednostki administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa
teleinformatycznego.
Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu dostosowanie kompetencji
pracowników przedsiębiorstw do zmian technologicznych (Przemysł. 4.0).
Wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie działań na rzecz spójności społecznej
na terenach poprzemysłowych i obszarach zdegradowanych województwa śląskiego.
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;
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instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;
instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej,
ośrodki pomocy społecznej;
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.

TERMIN NABORU:
od 1 sierpnia do 31 października 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Centrum Projektów Europejskich
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.power.gov.pl/nabory/1-169/

Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne
w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych
oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które przewidują szkolenia
pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również
przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące poprawie efektywności
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem następujących
obszarów tematycznych (zgodnie z kryterium dostępu nr 2 co najmniej 2 z niżej
wymienionych):
 szkolenia dedykowane pracownikom pionów administracyjno-technicznych i
finansowych podmiotów leczniczych z zakresu HB - HTA (Hospital Based Health
Technology Assessment);
 szkolenia z zakresu metodologii, monitorowania i zarządzania badaniami klinicznymi;
 szkolenia z zakresie zarządzania finansowego, operacyjnego oraz zarządzania
personelem podmiotów leczniczych oraz wykorzystywania map potrzeb
zdrowotnych;
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szkolenia zwiększające kompetencje pracowników urzędów wojewódzkich, jednostek
samorządu terytorialnego oraz stacji sanitarno-epidemiologicznych związanych z
realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego (w szczególności w zakresie
identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom epidemiologicznym).
Powyższy katalog działań nie jest katalogiem zamkniętym.
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Projektodawcą w ramach niniejszego konkursu może być:
 uczelnia wyższa kształcąca na kierunku lekarskim lub lekarsko – dentystycznym lub
pielęgniarstwo lub/ i położnictwo lub zdrowie publiczne lub/i ekonomia lub/i
zarzadzanie i nie posiada negatywnej oceny PKA na ww. kierunkach oraz nie jest w
stanie likwidacji w chwili składania wniosku o dofinansowanie
lub
 podmiot prowadzący działalność szkoleniową, który w ostatnich 3 latach
kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu
przeszkolił co najmniej 100 osób – pracowników podmiotów leczniczych lub
pracowników organów założycielskich - w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia lub
zdrowia publicznego.
Weryfikacja podmiotów uprawnionych do dofinansowania będzie odbywała się na podstawie
treści wniosku o dofinansowanie.
TERMIN NABORU:
od 21 września do 22 października 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Ministerstwo Zdrowia

SPOTKANIA
KONFERENCJE

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.power.gov.pl/nabory/1-175/

PUNKTY
INFORMACYJNE
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PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
[PO IŚ]
AKTULANE NABORY:
SZYBKIE
LINKI:

Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych
źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej
Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji

AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW
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SPOTKANIA
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PUNKTY
INFORMACYJNE

Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Kolej miejska – Infrastruktura)
Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania
energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci
dystrybucyjnej/przesyłowej
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub przebudowę instalacji skutkującej
zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii z OZE związanej z budową
nowych lub przebudową jednostek wytwarzania energii (elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej
w skojarzeniu) wykorzystujących energię wiatru (powyżej 5 MWe), biomasę (powyżej 5
MWth/MWe), biogaz (powyżej 1 MWe), wodę (powyżej 5 MWe), energię promieniowania
słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth).
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł
energii (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod
023, kod 124).
TERMIN NABORU:
od 3 września do 31 października 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.pois.gov.pl/nabory/11-wspieranie-wytwarzania-i-dystrybucji-energii-pochodzacejze-zrodel-odnawialnych-111-wspieranie-inwestycji-dotyczacych-wytwarzania-energii-zodnawialnych-zrodel-wraz-z-podlaczeniem-tych-zrodel-do-sieci-dystrybucyjnejprzesylowej-3/
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Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy
lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii
wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji.

SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW
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SPOTKANIA
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PUNKTY
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Do konkursu mogą przystąpić następujące podmioty:
 przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118,
kod 120, kod 121, kod 124, 140),
 jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki
organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),
 podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych
jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod
115),
 spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).
TERMIN NABORU:
od 28 września do 27 listopada 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.pois.gov.pl/nabory/16-promowanie-wykorzystywania-wysokosprawnejkogeneracji-ciepla-i-energii-elektrycznej-w-oparciu-o-zapotrzebowanie-na-cieplo-uzytkowe161-zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji-1/

Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Kolej miejska –
Infrastruktura)
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Przedmiotem konkursu podlegającemu dofinansowaniu są projekty dotyczące kolei miejskiej,
których typ został określony w SzOOP:
1. budowa, modernizacja i rehabilitacja linii kolejowych, w tym z możliwością:
- instalacji ERTMS,
- budowy i modernizacji przystanków kolejowych, zintegrowanych węzłów przesiadkowych1,
systemów zasilania trakcyjnego i sieci trakcyjnej, systemów sterowania ruchem kolejowym,
systemów usprawniających zarządzanie przewozami pasażerskimi oraz obiektów
inżynieryjnych,
3. systemy informacji pasażerskiej, systemy biletowe.2
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1

Budowa/modernizacja przystanków kolejowych, zintegrowanych węzłów przesiadkowych możliwa
tylko jako element projektu infrastrukturalnego (liniowego) kolei miejskiej. W przypadku
zintegrowanych węzłów przesiadkowych ich przeznaczenie musi być bezpośrednio związane z obsługą
ruchu kolejowego i nie mieć charakteru komercyjnego (bezpłatne parkingi, w tym typu Park&Ride,
Kiss&Ride). Powyższe parkingi nie powinny być zlokalizowane w centrum miasta, ponieważ celem
projektu jest m.in. ograniczenie ruchu samochodowego w centrach miast.
2
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Zastosowano numerację dla typów projektów zgodną z SzOOP.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
O dofinansowanie mogą się ubiegać:
a) zarządcy infrastruktury kolejowej (forma prawna – kod 116, kod 117),
b) jednostki samorządu terytorialnego, w tym ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
lub działające w ich imieniu jednostki i spółki specjalnego przeznaczenia (forma prawna – kod
403, kod 430, kod 431).
TERMIN NABORU:
od 31 lipca do 28 września 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Centrum Unijnych Projektów Transportowych
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.pois.gov.pl/nabory/52-rozwoj-transportu-kolejowego-poza-ten-t-kolej-miejskainfrastruktura-1/

Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące elektryfikacji wybranych linii komunikacji
miejskiej. Przez elektryfikację rozumie się zastąpienie (pełna lub częściowa wymiana) taboru o
napędzie innym niż elektryczny, autobusami elektrycznymi lub trolejbusami wyposażonymi w
niezależne elektrochemiczne źródło zasilania.
Typ projektów podlegające dofinansowaniu - taborowe obejmujące:
 zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania,
 zakup nowych trolejbusów wyposażonych w niezależne elektrochemiczne źródło
zasilania wraz z niezbędną infrastrukturą.
Szczegółowy zakres informacji dotyczący wydatków kwalifikowanych jak również
niekwalifikowanych związanych z elektryfikacją linii komunikacji miejskiej określony został w
załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu pn. „Wdrażanie napędu elektrycznego na liniach
komunikacji miejskiej - wstępne warunki konkursu POIŚ 2014-2020”
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
O dofinansowanie mogą się ubiegać:
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jednostki samorządu terytorialnego (w tym ich związki i porozumienia) - miasta
wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne1, miasta średnie tracące funkcje społecznogospodarcze2 oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne i spółki specjalnego
przeznaczenia (forma prawna – kod 403, kod 430);
zarządcy infrastruktury służącej transportowi miejskiemu (forma prawna – kod 115,
kod 116, kod 117);
operatorzy publicznego transportu zbiorowego (forma prawna – kod 115, kod 116, kod
117)
spółki powołane specjalnie w celu prowadzenia działalności polegającej na
udostępnianiu taboru (np. wynajmowaniu albo oddawaniu w leasing) służącego
świadczeniu usług publicznych w ramach wykonywania zadań własnych jednostek
samorządu terytorialnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego (forma
prawna - kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod
124).

1

Rozdział 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.)
2
Lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze stanowi załącznik 9 do Regulaminu
konkursu

TERMIN NABORU:
od 14 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Centrum Unijnych Projektów Transportowych
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.pois.gov.pl/nabory/61-rozwoj-publicznego-transportu-zbiorowego-w-miastach/

PUNKTY
INFORMACYJNE
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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 Seal of Excellence
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa Konkurs 5/1.1.1/2018
Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNONEUROPHARM
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

NABORY
WNIOSKÓW
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Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej
Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców
Działanie 2.5 Programy Akceleracyjne
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R

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/
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Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa
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
TERMIN NABORU:
od 16 sierpnia do 14 grudnia 2018 r.

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.poir.gov.pl/nabory/1-27/

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa Konkurs 5/1.1.1/2018
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 inne niż MŚP albo

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI
29



konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorstw)

TERMIN NABORU:
od 3 września do 30 listopada 2018 r.

SZYBKIE
LINKI:

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.poir.gov.pl/nabory/1-29/

AKTUALNOŚCI

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNONEUROPHARM
NABORY
WNIOSKÓW
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SPOTKANIA
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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
 konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorstw).
TERMIN NABORU:
od 3 sierpnia do 2 października 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

PUNKTY
INFORMACYJNE

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.poir.gov.pl/nabory/1-25/

Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usługi proinnowacyjnej
wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym
w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa musi być świadczona przez akredytowane przez
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii instytucje otoczenia biznesu. Dodatkowo
dofinansowaniu w ramach projektu podlegać mogą koszty realizacji inwestycji związanej
z wdrożeniem innowacji technologicznej.
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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.
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TERMIN NABORU:
od 10 kwietnia do 25 października 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.poir.gov.pl/nabory/1-18/

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
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.
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
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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
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226,
z późn. zm).

SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW








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

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

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)
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.poir.gov.pl/nabory/1-13/

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację inwestycji początkowej związanej
z wdrożeniem w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy innowacji technologicznej (produktowej
lub procesowej) będącej przedmiotem opracowania w ramach I etapu poddziałania 2.3.2 POIR.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy
zrealizowali i rozliczyli projekt (tzn. złożyli wniosek o płatność końcową, który został
zaakceptowany przez PARP) w ramach I etapu usługowego Poddziałania 2.3.2 POIR.
TERMIN NABORU:
od 17 kwietnia 2018 r. do 4 stycznia 2019 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.poir.gov.pl/nabory/1-20/
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Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW








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

SPOTKANIA
KONFERENCJE

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 2.3.5 Design dla przedsiębiorców
PUNKTY
INFORMACYJNE

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usług doradczych związanych z
przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie
nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco
ulepszony produkt oraz nastąpi wprowadzenie go na rynek. Dodatkowo wsparcie może
obejmować realizację inwestycji początkowej (zgodnie z rozporządzeniem KE 651/2014)
niezbędnej do wdrożenia ww. nowego lub znacząco ulepszonego produktu.
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
Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej) potwierdzoną wpisem
do odpowiedniego rejestru, a ich siedziba oraz oddziały (w przypadku przedsiębiorców ujętych
w Centralnej, Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej adresy wykonywania działalności
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gospodarczej) nie mieszczą się na terytorium województw Polski Wschodniej, tj. województw:
lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.
TERMIN NABORU:
od 3 lipca do 31 października 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00)

SZYBKIE
LINKI:

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.poir.gov.pl/nabory/1-24/

AKTUALNOŚCI

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
NABORY
WNIOSKÓW








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

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

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

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

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).
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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.

SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW








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

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

TERMIN NABORU:
od 20 marca do 5 grudnia 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.poir.gov.pl/nabory/1-11/

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
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,
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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,
7) wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy,
koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach
inwestycji technologicznej.

SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW








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

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
TERMIN NABORU:
od 8 października 2018 r. do 26 kwietnia 2019 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Bank Gospodarstwa Krajowego
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.poir.gov.pl/nabory/1-31/

Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Projekt, który obejmuje badania przemysłowe.

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej:
1) jedno przedsiębiorstwo (Lider konsorcjum)
oraz
2) jedna jednostka naukowa.
TERMIN NABORU:
od 14 sierpnia do 12 października 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.poir.gov.pl/nabory/1-28/
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Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R

SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW








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

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Celem konkursu TEAM-NET jest rozwój kadr sektora B+R w Polsce, m.in. na potrzeby
współpracy z przedsiębiorcami, realizowany poprzez intensyfikację współpracy pomiędzy
jednostkami naukowymi, służącą podnoszeniu ich jakości naukowej, poszukiwaniu synergii we
współpracy naukowej i innowacyjnej oraz wypracowaniu nowych kompetencji związanych
z rozwojem technologii i usług.
Realizacja projektów wspierać będzie mobilność krajową, międzynarodową i międzysektorową
związaną ze stanowiskami B+R w Polsce, dodatkowo przyczyniając się do wzmocnienia
ponadregionalnej współpracy jednostek naukowych.
Warunkiem uzyskania wsparcia będzie przedstawienie w szczególności programu badań wraz
z zadaniami związanymi z przygotowaniem transferu wiedzy, określający jasno sprecyzowane
wyzwanie naukowe (problem badawczy) lub społeczno-gospodarcze (wpisujące się w zakres
Krajowych Inteligentnych Specjalizacji).
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioskodawcą w konkursie TEAM-NET może być podmiot lub grupa podmiotów (konsorcjum)
prowadzących w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe spełniające definicję
jednostki naukowej w rozumieniu Ustawy o zasadach finansowaniu nauki z dnia 30 kwietnia
2010 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 87). Wnioskodawcami są podmioty prawne będące jednostkami
naukowymi lub w ramach których funkcjonują ww. jednostki.
Wniosek składany jest przez co najmniej trzy jednostki naukowe lecz nie więcej niż sześć. W
przypadku wniosku składanego przez grupę 3 - 5 jednostek, co najmniej jedna z nich musi
posiadać kategorię „A”, a w przypadku gdy wniosek składany jest przez 6 jednostek, co
najmniej dwie z nich muszą posiadać kategorię „A”. Jednostki naukowe wskazane we wniosku
reprezentują łącznie co najmniej dwie dziedziny nauki (zgodnie z załącznikiem do
rozporządzenia MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i
sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych).
TERMIN NABORU:
od 1 do 31 października 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.poir.gov.pl/nabory/1-30/
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PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA
AKTULANE NABORY
Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (X nabór)

SZYBKIE
LINKI:

Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (XI nabór, uproszczona
procedura)
Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej (VII nabór)
Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł
administracyjnych i zasobów nauki

AKTUALNOŚCI

Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury
Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (IV nabór)

NABORY
WNIOSKÓW








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

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (V nabór)

Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (X nabór)
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów: Typ I: Tworzenie lub rozwój eusług publicznych (A2B, A2C).
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Typ Beneficjenta:
 jednostki administracji rządowej,
 podmioty podległe jednostkom administracji rządowej,
 podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,
 sądy i jednostki prokuratury, partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej
wnioskodawcami,
 partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami
pozarządowymi, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi,
dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.
TERMIN NABORU:
od 30 maja do 30 września 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/21-wysoka-dostepnosc-i-jakosc-e-uslugpublicznych-4-5/
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Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (XI nabór,
uproszczona procedura)
SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW








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

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów: Typ I: Tworzenie lub rozwój eusług publicznych (A2B, A2C).
Projekty wybierane w ramach uproszczonej procedury, zgodnie z kryterium "Kwalifikowalność
projektu" muszą spełniać aspekty:
 Planowane wydatki kwalifikowalne nie przekroczą 5 000 000,00 PLN i wpisują się
w Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi
priorytetowej POPC na lata 2014-2020;
 Projekt posiada gotowość legislacyjną;
 Wszczęto wszystkie kluczowe dla uruchomienia e-usługi zamówienie publiczne
w trybie Prawo Zamówień Publicznych.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Typ Beneficjenta:
 jednostki administracji rządowej,
 podmioty podległe jednostkom administracji rządowej,
 podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,
 sądy i jednostki prokuratury.
TERMIN NABORU:
od 28 września 2018 r. do 31 lipca 2019 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/21-wysoka-dostepnosc-i-jakosc-e-uslugpublicznych-xi-nabor-uproszczona-procedura/

Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej
(VII nabór)
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Typy projektów:
- Typ I: Przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami,
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- Typ II: Wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie
horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie
może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT).

SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW








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

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Typ Beneficjenta:
 jednostki administracji rządowej,
 podmioty podległe jednostkom administracji rządowej,
 podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,
 partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami.
TERMIN NABORU:
od 30 maja do 31 października 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/22-cyfryzacja-procesow-back-office-w-administracjirzadowej-1-2/

Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora
publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektu: Typ II: Cyfrowe udostępnienie
zasobów nauki. W ramach Poddziałania 2.3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, dzięki
którym zostaną udostępnione do ponownego wykorzystania zasoby nauki.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są:
 centralne jednostki administracji rządowej/organy administracji rządowej,
 jednostki podległe lub nadzorowane przez centralne jednostki administracji rządowej
(z wyłączeniem jednostek administracji niezespolonej),
 jednostki naukowe w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o zasadach finansowania nauki,
 uczelnie w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym,
 urzędy wojewódzkie, o ile występują w partnerstwie z podmiotami, wśród których są
inne urzędy wojewódzkie.
Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować:
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podmioty wskazane powyżej jako wnioskodawcy,
urzędy wojewódzkie,
jednostki administracji niezespolonej, o ile wnioskodawcą jest pełniący zwierzchnictwo
odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej,
przedsiębiorstwa,
organizacje pozarządowe.

TERMIN NABORU:
od 12 do 26 października 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/23-cyfrowa-dostepnosc-i-uzytecznosc-informacjisektora-publicznego-231-cyfrowe-udostepnienie-informacji-sektora-publicznego-isp-ze-zrodeladministracyjnych-i-zasobow-nauki/

Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie udzielane jest projektom dzięki którym zostaną
zdigitalizowane zasoby kultury, w tym materiały archiwalne, nastąpi zwiększenie dostępności
oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów
archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także
polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
 państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury,
 Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
 ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,
 jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie
nadzorowane,
 biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego.
Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować:
 wyżej wymienione podmioty,
 przedsiębiorcy,
 organizacje pozarządowe.
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TERMIN NABORU:
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INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/23-cyfrowa-dostepnosc-i-uzytecznosc-informacjisektora-publicznego-232-cyfrowe-udostepnienie-zasobow-kultury-1/

Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji
cyfrowych (IV nabór)
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Celem projektów jest wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania
narzędzi TIK w procesie kształcenia. Wpierane będą działania szkoleniowe ukierunkowane na
rozwój kompetencji cyfrowych. 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.
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.).
W projekcie grantowym występuje operator (wnioskodawca oraz ewentualni partnerzy) oraz
grantobiorcy.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
 organizacje pozarządowe 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 oraz ich związki i stowarzyszenia,
 instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,
 partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.
TERMIN NABORU:
od 20 sierpnia do 19 października 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
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Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji
cyfrowych (V nabór)
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty przewidujące realizację działań
szkoleniowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych. 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.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
 organizacje pozarządowe 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 oraz ich związki i stowarzyszenia,
 instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,
 partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.
TERMIN NABORU:
od 30 września 2018 r. do 29 marca 2019 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/31-dzialania-szkoleniowe-na-rzecz-rozwojukompetencji-cyfrowych-v-nabor/
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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. Termin składania
wniosków upływa 31 października 2018. O uznaniu terminu złożenia wniosku decyduje data
stempla pocztowego.
Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na początku maja 2019 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
https://www.fnp.org.pl/oferta/start/

Narodowe Centrum Nauki
Program SONATA
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową
posiadające stopnia naukowego doktora
TERMIN NABORU:
14 września – 17 grudnia 2018 r.

Program OPUS
Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury
naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
TERMIN NABORU:
14 września – 17 grudnia 2018 r.

Program PRELUDIUM
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nie
posiadające stopnia naukowego doktora

TERMIN NABORU:
14 września – 17 grudnia 2018 r.

Program BEETHOVEN

SZYBKIE
LINKI:

Konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych,
społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych, realizowane
przez zespoły polsko-niemieckie.
TERMIN NABORU:
14 września – 17 grudnia 2018 r.
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Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora,
uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
TERMIN NABORU:
14 września – 17 grudnia 2018 r.

Program ETIUDA
Konkurs na stypendia doktorskie.
TERMIN NABORU:
14 grudnia 2018 r. – 15 marca 2019 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:
14 grudnia 2018 r. – 15 marca 2019 r.

Program TANGO
Konkurs na projekty zakładające wdrożenie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników
uzyskanych w rezultacie badań podstawowych.
TERMIN NABORU:
Nabór ciągły, ogłoszenie na początku 2018 r.

Program MINIATURA
Konkurs na pojedyncze działania naukowe.
TERMIN NABORU:
Nabór ciągły, od 17 kwietnia do 31 grudnia 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
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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.
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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
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PROGRAM KREATYWNA EUROPA
AKTULANE NABORY
Komponent KULTURA
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Tłumaczenia Literackie
Komponent MEDIA
Dystrybucja – schemat automatyczny 2018

Komponent KULTURA
Tłumaczenia Literackie
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Dofinansowywanie na projekty tłumaczeń z jednego języka europejskiego na inny język
europejski oraz ich publikację i dystrybucję, a także 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: powieść,
komiks, opowiadanie, sztuka teatralna, poezja, a także utwory dla młodych czytelników.
Głównymi celami wsparcia tłumaczeń literackich są:
 wspieranie różnorodności kulturalnej i językowej Unii Europejskiej,
 promowanie międzynarodowego obiegu wysokiej jakości utworów literackich oraz ich
dostępność w EU i poza nią,
 pozyskanie nowych odbiorców przetłumaczonych książek.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
O granty mogą ubiegać się wydawcy lub wydawnictwa zarejestrowane w krajach
uczestniczących w Programie, aktywni w sektorze wydawniczym oraz posiadający osobowość
prawną od minimum 2 lat (w dniu, w którym upływa termin składania wniosków).
TERMIN NABORU:
 Otwarcie naboru – wiosna 2019 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://kreatywna-europa.eu/aplikacje/tlumaczenia-literackie/
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Komponent MEDIA
Dystrybucja – schemat automatyczny 2018
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NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Celem schematu jest zachęcanie europejskich dystrybutorów filmowych do inwestowania w
dystrybucję lub koprodukcję niekrajowych filmów europejskich poprzez dofinansowywanie firm
dystrybucyjnych w oparciu o ich dotychczasowe wyniki na rynku, a docelowo dalsze
reinwestowanie w nowe europejskie koprodukcje.
Wysokość wsparcia zależy od ilości sprzedanych biletów na pokazy filmów europejskich przez
dystrybutorów w roku kalendarzowym poprzedzającym aplikację (tzn. w 2017). Przyznane
dofinansowanie musi zostać zainwestowane w koprodukcję lub dystrybucję niekrajowego filmu
europejskiego – za pomocą minimalnych gwarancji dystrybucyjnych lub poprzez sfinansowanie
kosztów kampanii marketingowej poprzedzającej wprowadzenie filmu do kin.
KWALIFIKUJĄCE SIĘ FILMY:
 film fabularny, animowany lub dokumentalny o minimalnym metrażu 60 minut

prawa autorskie do filmu muszą pochodzić najwcześniej z 2014 roku
 film musi zostać wyprodukowany przy większościowym udziale producentów z krajów
uczestniczących w komponencie MEDIA
 film musi zostać zrealizowany przy większościowym udziale profesjonalistów (tj.
reżyserów, scenarzystów, kompozytorów, pierwszoplanowych aktorów, operatorów,
montażystów, operatorów dźwięku, kierowników artystycznych) z państw
uczestniczących w komponencie MEDIA
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Firma wnioskująca musi być europejskim dystrybutorem. Firma europejska powinna być
założona w jednym z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA, której bezpośrednimi
właścicielami lub większościowymi udziałowcami są obywatele tych krajów.
TERMIN NABORU:
do 8 Listopada 2018, 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-automatyczny-2018/
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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 marca 2019 r.
 do 1 września 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 marca 2019 r.
 do 1 września 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
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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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PROGRAMY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W OPOLU
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Program priorytetowy Czyste Powietrze
Rodzaje przedsięwzięć:
Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej
emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, w szczególności:
 demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji nie spełniających
wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017 r. poz.
1690);
 instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku
nr 1 do Programu priorytetowego: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy
ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła
powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami;
 zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje
fotowoltaiczne spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do
Programu priorytetowego, dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki;
 wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w zakresie pozostałym niż
określone od pkt a. do pkt c. (tj. m.in. docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych,
wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).
Beneficjenci:
Beneficjentami są osoby fizyczne:
1) posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku
mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1 Programu. W przypadku gdy jednorodzinny budynek
mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysługuje
współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli
tego budynku.
2) które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j.
Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony
do użytkowania.
Formy dofinansowania
Dofinansowanie będzie udzielane w formie:
1.
Dotacji,
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2.
3.

Pożyczki,
Dotacji i pożyczki.

Warunki dofinansowania
1)
2)
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3)
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4)
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Oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych
i nie mniej niż 2% rocznie;
Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat; okres finansowania jest
liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki do daty planowanej spłaty
ostatniej raty kapitałowej;
Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości
przedsięwzięcia. Środki mogą być przekazane na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli
dowody księgowe zostały przez Beneficjenta opłacone – na jego rachunek bankowy;
Wnioskowanie o udzielenie dofinansowania w formie dotacji nie wymaga równoczesnego
wnioskowania o udzielenie dofinansowania w formie pożyczki. Beneficjent może ubiegać
się wyłącznie o dofinansowanie w formie dotacji, wyłącznie o dofinansowanie w formie
pożyczki lub dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki.

Kwalifikowalność wydatków
Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r., z zastrzeżeniem że:
 przedsięwzięcie nie
o dofinansowanie;

zostało

zakończone

przed

dniem

złożenia

wniosku

 okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy
o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.;
 przedsięwzięcie zostało rozpoczęte po 01.01.2018 r. i nie wcześniej niż 12 miesięcy
przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł.
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Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, od których liczona jest
wysokość dotacji wynosi 53 tys. zł.
Termin naboru
Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu, w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00 do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.
Szczegółowe informacje:
https://www.wfosigw.opole.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-w-ramach-programupriorytetowego-czyste-powietrze
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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
Kontakt do pośredników:
Fundacja Rozwoju Śląska
tel. 77 454 25 97
e-mail: frssek@fundacja.opole.pl
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Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.
tel. 511 985 590
e-mail: wsparcie@tise.pl
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://wsparciewstarcie.bgk.pl/program/informacje-o-programie/

SZYBKIE
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Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

AKTUALNOŚCI

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w dniu 29 grudnia 2017 roku podpisała Umowę
Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą utworzenia Instrumentu
Finansowego – Mikropożyczka na terenie województwa opolskiego.
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W ramach zawartej umowy PFP oferuje niskooprocentowane pożyczki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych w województwie
opolskim, które pozostają bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne
zawodowo) i które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
województwa opolskiego.
Pożyczki udzielane są ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zarządzanych w ramach projektu przez Bank
Gospodarstwa Krajowego (pełniącego rolę Menadżera Funduszu Funduszy) oraz z wkładu
własnego Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (pełniącej rolę Pośrednika Finansowego).










Maksymalna kwota pożyczki wynosi 90.421,60 zł*
Okres spłaty do 84 miesięcy
Okres karencji do 12 miesięcy
Grupa docelowa: osoby w wieku 30 lat i więcej, które pozostają bez pracy (bezrobotne,
poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo)
Oprocentowanie 0,175% (0,1 stopy redyskonta weksli NBP)
Brak innych opłat i prowizji
Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją
wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na
rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne
zaakceptowane przez PFP
Cel finansowania: wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

* maksymalna wartość pożyczki nie może przekroczyć 20-krotnej wysokości przeciętnego
wynagrodzenia

Szczegółowe informacje na temat warunków przyznania pożyczki można uzyskać:
Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Opolu
ul. Zielonogórska 3, pok. nr 4
45-955 Opole,
tel. 77 457 67 23,
kom. 602 229 280

www.pfp.com.pl
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POŻYCZKA NA NOWE PRODUKTY I USŁUGI
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.
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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
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.
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Mała Pożyczka Inwestycyjna dla woj. opolskiego
Adresaci wsparcia
– Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)
– Z województwa opolskiego

Podstawowe parametry
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Wartość pożyczki: do 150 000 zł.
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.
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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.

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

Przeznaczenie finansowania
– 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.
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
https://alif.pl/index.php/mala-pozyczka-inwestycyjna-dla-woj-opolskiego/
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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
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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.
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.
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/
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Pożyczki na kształcenie
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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.



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/

Pożyczki na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji
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?


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.
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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).
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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

Wsparcie prawne dla start-upów
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
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Program Aktywizacja
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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:











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
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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.
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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.
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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.
 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

Programuj z POWERem!
Chcesz zostać programistą, ale obawiasz się, że nie masz w tym kierunku wykształcenia lub
twoje doświadczenie związane jest z inną branżą?
Jeśli tak, projekt Programuj z PO WER jest właśnie dla Ciebie!
Cel programu
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Odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy jest konkurs Programuj z PO WER, którego
uczestnicy nabędą kompetencje niezbędne do podjęcia pracy w charakterze programisty.
Co możesz zyskać?
W ramach projektu będą udzielane nieoprocentowane pożyczki (max. 18 000 zł) na różne
formy kształcenia z języków programowania w pakiecie z działaniami służącymi podnoszeniu
kompetencji zawodowych, w tym dotyczącymi pozyskania lub zmiany miejsca pracy.
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Dla kogo?
Program skierowany jest do osób, które nie znają się na programowaniu i nie mają
doświadczenia w branży IT, a chciałyby się przekwalifikować, bez względu na wiek,
wykształcenie czy status na rynku pracy.
Uwaga - bonus!
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Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie i w ciągu 6 miesięcy znajdzie zatrudnienie na
stanowisku programisty lub zbieżnym ze zdobytymi kwalifikacjami, będzie zwolniony ze spłaty
pożyczki (umorzenie do 100% wartości pomocy zwrotnej).
Warunki przystąpienia


minimum średnie wykształcenie,



brak wykształcenia wyższego informatycznego oraz kształcenia na kierunku
informatycznym,



brak doświadczenia w działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem IT,



ukończenie „szkolenia próbnego” z zakresu programowania przed udzieleniem pomocy
zwrotnej,



test sprawdzający potencjał kandydata na programistę

Więcej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/programuj-z-powerem/

PUNKTY
INFORMACYJNE

Projekt „Ja w internecie” realizowany w ramach PO PC 2014-2020
Serdecznie zapraszamy samorządy gminne do udziału w programie Ja w internecie, którego
operatorem jest Fundacja Legalna Kultura. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji
cyfrowych mieszkańców, dzięki udziałowi w szkoleniach: Rodzic w internecie, Mój biznes w
sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzę własną
stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.
Grantobiorcami w programie mogą być gminy – niezależnie od wielkości, występujące
samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową – które mogą składać aplikacje do
Fundacji Legalna Kultura. Gmina może otrzymać grant w wysokości od 15 do 150 tysięcy zł na
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organizację i realizację szkoleń. Przykładowo, jeśli gmina wystąpi o grant na szkolenie ok. 240
osób, może otrzymać i przekazać szkole ok. 30 komputerów.
Nie jest wymagany wkład własny. Gminy mają możliwość zakupu z projektu sprzętu
komputerowego, który po zakończeniu szkoleń zostanie przekazany do szkół na terenie gminy.

SZYBKIE
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Zajęcia będą prowadzone przez instruktorów, którzy zostaną przeszkoleni przez Fundację
Legalna Kultura w zakresie metodyki nauczania dorosłych oraz wyposażeni w scenariusze
szkoleń i materiały szkoleniowe. Instruktorem może zostać każda osoba posiadająca

AKTUALNOŚCI

udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w
wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat, czyli na przykład
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bibliotekarka czy nauczycielka.
Działania finansowane są z projektu Ja w internecie finansowanego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych”.
Szczegółowe informacje na temat programu znajdą Państwo na stronie internetowej
programu: http://jawinternecie.edu.pl/.
Informacja_1
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Informacja_2
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ZMIANY DOKUMENTÓW /
KONSULTACJE
SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

 Nowe wersje Szczegółowego Opisu Osi priorytetowych RPO WO

2014-2020
17 września 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął nowe wersje SZOOP dla RPO
WO 2014-2020: w zakresie EFRR wersja nr 31.
Więcej: http://rpo.opolskie.pl/?p=106

NABORY
WNIOSKÓW








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

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI
68

PORADNIKI | PODRĘCZNIKI | INNE
PRZYDATNE PUBLIKACJE
SZYBKIE
LINKI:
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 Przewodnik po danych osobowych w projektach PO WER dla

wnioskodawców i beneficjentów
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Więcej:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/przewodnik-podanych-osobowych-w-projektach-po-wer-dla-wnioskodawcow-i-beneficjentow/

 Analiza

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
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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

SZYBKIE
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NABORY
WNIOSKÓW








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

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

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
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

 Publikacja „Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem. Poradnik

dla jst i organizacji pozarządowych”
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/
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 E- wyzwania dla samorządów

SZYBKIE
LINKI:

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
AKTUALNOŚCI
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Włączanie uczniów z niepełnosprawnością do szkolnej społeczności jest procesem, nie
odbywa się przez sam fakt przebywania takiego dziecka w szkole czy przedszkolu. Proces
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

 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.
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 Doradztwo edukacyjno-zawodowe
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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.

 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.
Więcej: http://kreatywna-europa.eu/partnerzy/
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WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
 Spotkanie informacyjne pn. Udzielanie zamówień w ramach

projektów przez jednostki niezobowiązane do stosowania prawa
zamówień publicznych
Zapraszamy na spotkanie informacyjne pn. Udzielanie zamówień w ramach projektów
przez jednostki niezobowiązane do stosowania prawa zamówień publicznych. Spotkanie
adresowane do Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020, odbędzie się 2 października 2018 r. (wtorek) o godzinie
10:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (UMWO) – Centrum
Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek”, ul. Piastowska 14, sala Znaku Rodła (sala jest
dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).
Więcej: http://rpo.opolskie.pl/?p=31805

SPOTKANIA POZA WOJEWÓDZTWEM OPOLSKIM
 Kongres Biogospodarki – 24.09.2018 r. w Łodzi

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódzkie 2018 ma na celu wspomóc rozwój
biogospodarki w Bioregionach Europy Środkowej i Wschodniej. W tym roku będziemy
omawiali zagadnienia związane między innymi z walką ze smogiem, cyfryzacją w obiegu
zamkniętym, nowoczesnymi technologiami w biogospodarce, czy żywnością wysokiej
jakości.
Kongres odbędzie się 24 września 2018 r. w Łodzi, a jego głównym organizatorem jest
Województwo Łódzkie. Tegoroczny Kongres zgromadzi około 800 uczestników, wśród
których będą między innymi eksperci wywodzący się z samorządów, organów
ustawodawczych, przedsiębiorców, przedstawicieli wyższych uczelni, organizacji
pozarządowych. Główne cele Kongresu to wymiana doświadczeń i wiedzy między
Bioregionami Europy Środkowej i Wschodniej oraz zwiększenie udziału przemysłu w
lokalnej biogospodarce i programach rozwój bioekonomii na poziomie krajowym.
Międzynarodowy Kongres Biogospodarki odbędzie się w Łodzi w Hotelu Ambasador
Premium, ul. Kilińskiego 145.
Udział w Kongresie jest bezpłatny.
Więcej: https://bioeconomy.lodzkie.pl/
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 Programuj z POWEREM - poznaj ofertę szkoleń z Funduszy

Europejskich
Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości przekwalifikowania się na
szeroko pojęty zawód programisty. Uczestnicy spotkania dowiedzą się m.in., na czym
polega projekt PROGRAMATOR i jak można z niego skorzystać.

SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

W najbliższych latach zarówno w Polsce, jak i w innych krajach na rynku pracy będzie
brakować nawet 1 milion programistów. Program Wiedza Edukacja Rozwój daje szansę na
zrobienie pierwszego kroku. W ramach projektu PROGRAMATOR osoby, które nie mają
doświadczenia w branży informatycznej będą mogły uzyskać nieoprocentowane pożyczki
(max. 18 000 zł) na odbycie kursu, który pozwoli im zdobyć niezbędną wiedzę oraz
umiejętności wymagane w karierze zawodowej programisty. Po skończonym kursie każdy,
kto znajdzie pracę w branży IT, będzie mógł starać się o całkowite umorzenie pożyczki.
Na spotkaniu omówimy także pozostałe formy szkoleń, z których możesz skorzystać ze
wsparciem Funduszy Europejskich.
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Spotkanie odbędzie się 27 września 2018 r. w Zamościu, ul. Odrodzenia 9 - kino Stylowy,
sala konferencyjna.
Dla kogo?
Spotkanie kierujemy do wszystkich zainteresowanych zdobyciem nowego zawodu,
przekwalifikowaniem się oraz podniesieniem swoich kompetencji zawodowych.
Więcej:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/ofunduszach/szkolenia/programuj-z-powerem-i-pozostala-oferta-szkolen-z-funduszyeuropejskich/

 Spotkanie informacyjne konkursu Programu Wiedza Edukacja Rozwój

na wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w obszarze
planowania i zagospodarowania przestrzennego
Od 3 września trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach II rundy konkursu na
wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania
przestrzennego nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18, w ramach Działania 2.19 Programu
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) "Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i
planowania przestrzennego".
Zainteresowanych składaniem wniosku o dofinansowanie projektu w II rundzie naboru
zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 18 października w godzinach 11.00-14.00 w
siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (sala nr
NO35A - wejście od ul. Żurawiej).
Dla kogo?
Dla organizacji pozarządowych zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie
projektu w ramach konkursu.
Więcej:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/ofunduszach/szkolenia/spotkanie-informacyjne-konkursu-programu-wiedza-edukacjarozwoj-na-wzmocnienie-procesu-konsultacji-spolecznych-w-obszarze-planowania-izagospodarowania-przestrzennego/
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 Spotkanie informacyjne w Warszawie dotyczące konkursu na

szkolenia dla pracowników administracji publicznej z zakresu
dostępności
Zapraszamy potencjalnych beneficjentów na szkolenia w Programie Wiedza Edukacja
Rozwój.
Szkolenia dotyczą naborów na:

SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI
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profilaktykę nowotworów skóry,
profilaktykę osteoporozy,
profilaktykę przewlekłej obturacyjnej choroby płuc,
depresji poporodowej.

Podczas spotkań zostaną omówione założenia konkursów, zasady tworzenia budżetu oraz
SOWA.
Szkolenia odbędą się w Ministerstwie Zdrowia. Szczegóły znajdziesz w zakładce Weź
udział w szkoleniach i konferencjach.
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ZNAJDŹ PUNKT INFORMACYJNY
SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY
EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM
SZYBKIE
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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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