
Działanie Typy projektów Beneficjent Nabór

Podmiot ogłaszający 

konkurs

Wsparcie badań przemysłowych i 

eksperymentalnych prac rozowjowych lub 

eksperymentalnych prac rozwojowych MŚP

ogłoszenie : 2 kwietnia 2015; nabór: 4 maja 

2015-31 grudnia 2015

NCBR         

www.ncbr.gov.pl

Wsparcie badań przemysłowych i 

eksperymentalnych prac rozowjowych lub 

eksperymentalnych prac rozwojowych duże przedsiębiorstwa 

ogłoszenie: 14 września 2015; nabór: 14 

października 2015 - 30 listopada 2015

NCBR           

www.ncbr.gov.pl

Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji 

w infrastrukturę B+R 

przedsiębiorstw

Wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów 

badawczo-rozwojowych przedsiębiorców przedsiębiorstwa

ogłoszenie; 27 lipca 2015; nabór; 1 września 

2015 - 30 października 2015

Ministerstwo Gospodarki 

www.mg.gov.pl

Poddziałanie 2.3.2 Bony na 

innowacje dla MSP

Wspacie udzielane na finansowanie uslug 

dla mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw reazliowanych przez 

jednostkę naukową, przyczyniających się 

do rozwoju ich produktów (wyrobów i 

usług) MŚP

ogłoszenie: 31 lipca 2015; nabór: 31 

sierpnia 2015 - 30 grudnia 2015

PARP            

www.parp.gov.pl

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona 

własności przemysłowej

Wsparcie udzielane mikro, małym i 

średnim przedsiębiorcom na pokrycie 

kosztów związanych z usyskaniem i 

realizacji ochrony praw własności 

przemysłowej. MŚP

ogłoszenie: 21 września 2015; nabór: 22 

października 2015 - 28 marca 2016

PARP           

www.parp.gov.pl

Poddziałanie 4.1.4 Projekty 

aplikacyjne

Projekty obejmujące badania przemyslowe 

lub eksperymentalne prace rozwojowe 

realizowane przez konsorcja

konsorcjum (max. 5 

podmiotow),  w tym jednostki 

naukowe i przedsiębiorcy, z 

czego 50% stanowią 

przedsiębiorcy

ogłoszenie: 21 wrzesnia 2014; nabór: 21 

października 2015 - 19 listopada 2015

NCBR        

www.ncbr.gov.pl

Działanie 4.2.Rozwój Nowoczesnej 

Infrastuktury Badawczej Sektora 

Nauki

wsparcie wybranych projektów dużej, 

strategicznej infrastruktury badawczej, o 

charakterze ogólnokrajowym lub 

międzynarodowym, znajdujących się na 

Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury 

Badawczej (PMDiB), aktualną najpóźniej 

na dzień przed ogłoszeniem Konkursu 

oraz zapewnienie skutecznego dostępu do 

tej infrastruktury dla przedsiębiorców i 

innych zainteresowanych podmiotów. 

Warunkiem uzyskania wsparcia będzie 

przedstawienie w szczególności: agendy 

badawczej, która wpisuje się w Krajową 

Inteligentną Specjalizację oraz planu 

dotyczącego wykorzystania infrastruktury 

B+R po zakończeniu projektu i planu 

pokrywania kosztów utrzymania 

infrastruktury.

jednostka naukowa w 

rozumieniu art. 2 ust. 9 

ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz.U. z 

2014 r. poz. 1620, t.j., ze zm.);

konsorcja jednostek 

naukowych;uczelnia;

konsorcja uczelni;

konsorcja jednostek 

naukowych i przedsiębiorstw;

konsorcja uczelni (w tym 

spółek celowych uczelni) i 

przedsiębiorstw. od 1.10.2015 do 31.03.2016

Ośrodek Przetwarzania 

Informacji – Państwowy 

Instytut Badawczy (OPI 

PIB)              

www.opi.org.pl

Poddziałanie 1.1. 1 Badania 

przemysłowe i prace rozwojowe 

realizowane przez 

przedsiębiorstwa

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój



IX „Włączenie społeczne”, 

Działania IX.1 „Aktywna integracja 

osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym" - 

Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja 

społeczno-zawodowa osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym"

Programy służące aktywizacji społeczno-

zawodowej osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym za pomocą 

instrumentów aktywizacji społecznej, 

zawodowej, edukacyjnej:

• instrumenty aktywizacji społecznej 

ukierunkowane na przywrócenie zdolności 

do prawidłowego wypełniania ról 

społecznych, w tym praca socjalna

• instrumenty aktywizacji zawodowej 

ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji 

zawodowych, poszerzenie wiedzy i 

umiejętności w celu uzyskania lub 

utrzymania zatrudnienia

• instrumenty aktywizacji edukacyjnej 

ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i 

umiejętności podnoszących kompetencje 

ogólne, wpływające na status społeczny.

powiatowe samorządowe 

jednostki organizacyjne – 

powiatowe centra pomocy 

rodzinie o których mowa w 

art. 112 ustawy o pomocy 

społecznej;

gminne samorządowe 

jednostki organizacyjne – 

ośrodki pomocy społecznej 

o których mowa w art. 110 

ustawy o pomocy 

społecznej. od 28.09.2015 do 9.11.2015

Wojewódzki Urząd Pracy w 

Łodzi  

wuplodz.praca.gov.pl/web/r

po-wl

Działania IX.2 „Usługi na rzecz 

osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym" - 

Poddziałania IX.2.1 „Usługi 

społeczne i zdrowotne"

• Rozwój usług placówek wsparcia 

dziennego oraz innych alternatywnych 

form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku 

życia) i młodzieży służące integracji 

społecznej oraz zapobieganiu patologiom,

• rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla 

osób zależnych lub niesamodzielnych, w 

tym osób starszych lub niepełnosprawnych 

służących zaspokojeniu rosnących potrzeb 

wynikających z niesamodzielności - 

wsparcie realizowane zgodnie z 

Wytycznymi Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju z dnia 28 maja 2015 r. w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020.

instytucje pomocy i 

integracji społecznej,

jednostki samorządu 

terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne, związki, 

porozumienia i 

stowarzyszenia jst,

organizacje pozarządowe i 

podmioty ekonomii 

społecznej, statutowo 

świadczące usługi na rzecz 

osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym,

podmioty wymienione w art. 

3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie, 

statutowo świadczące 

usługi na rzecz osób 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. od 30.09.2015 do 16.11.2015

Wojewódzki Urząd Pracy w 

Łodzi  

wuplodz.praca.gov.pl/web/r

po-wl

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Regionalny Program Operacyjny dla woj. łódzkiego



Działania 5.2 Działania 

projakościowe i rozwiązania 

organizacyjne w systemie ochrony 

zdrowia ułatwiające dostęp do 

niedrogich, trwałych oraz wysokiej 

jakości usług zdrowotnych

W ramach konkursu będzie realizowany 

określony w SzOOP PO WER następujący 

typ projektów:

Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad 

osobami zależnymi, poprzez rozwój 

alternatywnych form opieki nad osobami 

niesamodzielnymi (w tym osobami 

starszymi).  

W ramach konkursu będzie udzielane 

wsparcie na realizację projektów 

dotyczących tworzenia DDOM 

stanowiących formę opieki skierowanej do 

osób niesamodzielnych, w szczególności 

do osób powyżej 65 r. ż., których stan 

zdrowia nie pozwala na pozostawanie 

wyłącznie pod opieką podstawowej opieki 

zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej, a jednocześnie nie 

wymaga całodobowego nadzoru 

lekarskiego i pielęgniarskiego 

realizowanego w trybie stacjonarnym.

podmioty lecznicze 

prowadzące działalność 

leczniczą, które spełniają 

kryteria formalne i kryteria 

dostępu szczegółowo 

określone w rozdziale 

V Regulaminu konkursu . od 31.08.2015 do 30.10.2015

Departament Funduszy 

Europejskich w 

Ministerstwie Zdrowia (MZ)          

www.mz.gov.pl

Działania 5.3 Wysoka jakość 

kształcenia na kierunkach 

medycznych

W ramach niniejszego konkursu wspierane 

będą projekty polegające na realizacji 

programów rozwojowych przez uczelnie 

uczestniczące w procesie praktycznego 

kształcenia studentów kierunku 

lekarskiego, lekarsko-dentystycznego (jeśli 

dotyczy), pielęgniarstwo (jeśli dotyczy), 

położnictwo (jeśli dotyczy), w tym 

tworzenie Centrów Symulacji Medycznej 

(CSM). 

Centrum symulacji, które powstanie w 

ramach projektu musi być wieloprofilowe, 

co oznacza, że ma służyć kształceniu 

praktycznemu lekarzy, lekarzy dentystów 

(o ile uczelnia kształci na w/w kierunku) 

oraz pielęgniarek i położnych (o ile 

uczelnia kształci na w/w kierunkach). 

Wnioskodawcą może być 

uczelnia, które jest 

uprawniona do prowadzenia 

kształcenia na kierunku 

lekarskim i kształci studentów 

na ww. kierunku od co 

najmniej 2012 roku. od 8.10.2015 do 9.11.2015

Departament Funduszy 

Europejskich w 

Ministerstwie Zdrowia (MZ)          

www.mz.gov.pl

Program Operacyjny Polska Cyfrowa



4.1 Sprawne zarządzanie i 

wdrażanie

Poddziałanie 4.1.1

• Finansowanie wynagrodzeń, zakup 

sprzętu, oprogramowania oraz innych 

elementów wyposażenia stanowiska pracy, 

podnoszenie kwalifikacji pracowników w 

instytucjach zaangażowanych we 

wdrażanie lub wspierających wdrażanie 

POPC,

• Finansowanie kosztów organizacyjnych 

(np. organizacji spotkań, konferencji, 

komitetów monitorujących).

• Wsparcie procesów realizacji oraz 

wsparcie eksperckie i prawne na potrzeby 

wdrażania PO. 

Poddziałanie 4.1.2:

• Finansowanie ewaluacji specyficznych 

dla POPC,

• Tworzenie, eksploatacja oraz ewentualna 

budowa systemu informatycznego,

• Działania o charakterze koordynacyjnym 

oraz w zakresie zwalczania i 

przeciwdziałania nadużyciom finansowym 

oraz korupcji.

Instytucja Zarządzająca 

POPC

Instytucja Pośrednicząca 

POPC

Ministerstwo Administracji i 

Cyfryzacji (jako Instytucja 

wspierająca wdrażanie 

POPC)

Urząd Komunikacji 

Elektronicznej (jako Instytucja 

o charakterze 

specjalistycznym) od 21.08.2015 do 30.09.2016

Instytucja Zarządzająca 

Program Polska Cyfrowa 

www.polskacyfrowa.gov.pl

4.2 Spójny i skuteczny system 

informacji i promocji.

 Działania informacyjne oraz szkolenia 

informacyjne odpowiadające potrzebom 

beneficjentów i potencjalnych 

beneficjentów związanym z aplikowaniem 

o środki w ramach Programu.

Instytucja Zarządzająca 

POPC

Instytucja Pośrednicząca 

POPC od 25.08.2015 do 30.09.2016

Instytucja Zarządzająca 

Programem Polska 

Cyfrowa 

www.polskacyfrowa.gov.pl

4.3 Wzmocnione kompetencje 

beneficjentów w procesie 

przygotowania i realizacji projektów

Udzielenie wsparcia doradczo-

szkoleniowego w zakresie przygotowania 

dokumentacji projektowej oraz aplikowania 

i realizacji projektów w ramach POPC. 

Realizowane wsparcie przyczyni się do 

wzmocnienia kompetencji beneficjentów, 

co przełoży się na wysoką jakość 

projektów w ramach Programu

Instytucja Zarządzająca 

POPC

Instytucja Pośrednicząca 

POPC od 25.08.2015 do 30.09.2016

Instytucja Zarządzająca 

Programem Polska 

Cyfrowa 

www.polskacyfrowa.gov.pl



Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe 

udostępnienie informacji sektora 

publicznego ze źródeł 

administracyjnych i zasobów nauki” 

(typ II projektu: cyfrowe 

udostępnienie zasobów nauki).

W ramach konkursu dopuszcza się 

następujący typ projektów:

Typ II: cyfrowe udostępnienie zasobów 

nauki

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. 30.09.2015 do 29.02.2016

Centrum Projektów Polska 

Cyfrowa jako Instytucja 

Pośrednicząca  cppc.gov.pl

Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe 

udostępnienie zasobów kultury”

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

państwowe lub 

współprowadzone z 

Ministerstwem Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego 

(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. od 30.09.2015 do 29.01.2016

Centrum Projektów Polska 

Cyfrowa jako Instytucja 

Pośrednicząca cppc.gov.pl/



Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe 

udostępnienie informacji sektora 

publicznego ze źródeł 

administracyjnych i zasobów nauki” 

(typ I projektu: cyfrowe 

udostępnienie ISP ze źródeł 

administracyjnych).

Typ I: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł 

administracyjnych

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. od 30.09.2015 do 30.12.2015

Centrum Projektów Polska 

Cyfrowa jako Instytucja 

Pośrednicząca cppc.gov.pl/

STRATEGMED

Projekty w zakresie zwalczania chorób 

cywilizacyjnych oraz medycyny 

regeneracyjnej na bazie wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych 

prowadzonych w czterech obszarach:

 kardiologii i kardiochirurgii

    onkologii

    neurologii i zmysłach

    medycynie regeneracyjnej 

Wynikiem realizowanych projektów 

będzie opracowanie i wdrożenie nowych 

metod profilaktycznych, diagnostycznych, 

leczniczych oraz rehabilitacyjnych konsorcjum naukowe

ogłoszenie:15 września 2015 nabór: 42 dni 

od ogłoszenia

NCBR        

www.ncbr.gov.pl

EUROSTARS

projekty obejmujące badania przemyslowe 

i prace rozwojowe MŚP 17 września 2015

Sekretariat programu 

EUREKA   

www.ncbir.pl/programy-

miedzynarodowe/eureka/

EUREKA

Projekt innowacyjny z realną perspektywa 

na opracowanie i podjęcie produkcji 

nowego wyrobu, wdrożenie nowej 

technologii lub usługi z szansą na 

komercyjna sprzedaż rynkową rezultatów 

projektu

min. dwa niezależne podmioty 

z różnych państw 

członkowskich EUREKI 15.października 2015

NCBR        

www.ncbr.gov.pl

Programy NCBR - krajowe i międzynarodowe



HORYZONT 2020

Projekty innowacyjne, które wykazują 

wysoki potencjał do wdrożenia na rynek z 

celu"Wiodąca pozycja w zakresie 

technologii wspomagających i 

przemyslowych"

Konsorcja min. 3 podmioty 

prawne z 3 państw 

członkowskich UE lub państw 

stowarzyszonych z 

HORYZONTEM 2020 do 01 grudnia 2015 Komisja Europejska

HORYZONT 2020














