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Cel Działanie 
 

Typy projektów Beneficjent Nabór Wniosków Podmiot ogłaszający konkurs 

Regionalny Program Operacyjny dla woj. Łódzkiego 
 

7.3 Infrastruktura opieki 
społecznej 

Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom 
sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez: 

1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3: w formie 
instytucjonalnej: 

a) żłobków, 
b) klubów dziecięcych, 
c) opiekuna dziennego 
i pozainstytucjonalnej: 

d) niani 
2. aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w 

wieku do lat 3 m.in. w formie: 
a) doradztwa zawodowego 

b) doradztwa indywidualnego 
c) pośrednictwa pracy 

d) szkoleń. 
W ramach jednego projektu zakłada się obligatoryjne wykorzystanie 

pierwszego instrumentu w postaci utworzenia miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 oraz fakultatywne wykorzystanie drugiego 

instrumentu w postaci aktywizacji zawodowej w przypadku, gdy 
wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób pozostających bez 

zatrudnienia. 

jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i 
stowarzyszenia jst, 

jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, 
jednostki sektora finansów publicznych posiadające 

osobowość prawną, 
podmioty lecznicze w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 
podmioty ekonomii społecznej, 

organizacje pozarządowe, 
kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów 

i związków wyznaniowych, 
przedsiębiorcy, 

TBS (jedynie w zakresie mieszkalnictwa społecznego) 

od 30.09.2016 do 10.11.2016 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Łódzkiego 

Departament ds. Regionalnego Programu 
Operacyjnego 

9.2 Usługi na rzecz osób 
zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym / 9.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne 

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu to: 
rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub 

niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z 
niepełnosprawnościami, służących zaspokojeniu rosnących potrzeb 

wynikających z niesamodzielności. 
 

Przedmiotowe usługi muszą być świadczone zgodnie z Wytycznymi 
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 
2014-2020. 

 
Działania dotyczą w szczególności: 

wsparcia działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej 
w formach zdeinstytucjonalizowanych; 

długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobą 
niesamodzielną, w tym pielęgniarskiej opieki długoterminowej; 

zapewniania opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi w 
zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin, w tym opieki 

domowej lub miejsc opieki w dziennych formach; 
wsparcia psychologicznego lub szkoleń dla opiekunów, w 

Podmioty lecznicze rozumiane, jako podmioty wskazane w 
art. 4 bądź podmioty wykonujące działalność leczniczą 

zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej tj: 

1)      przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. 
U. z 2015, poz. 584) we wszelkich formach przewidzianych 
dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa 

nie stanowi inaczej, 
 

2)      samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 
 

3)      jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki 
budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony 
Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej 

ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza, o 
którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

od 30.09.2016 do 17.10.2016 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 
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szczególności członków rodzin, w zakresie opieki medycznej nad 
osobami niesamodzielnymi; 

przygotowania i tworzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, 
pielęgnacyjnego i wspomagającego, połączonego z doradztwem w 

doborze sprzętu, treningami z zakresu samoobsługi wypożyczonego 
sprzętu oraz przygotowanie warunków do opieki domowej; 

teleopieki medycznej, wykorzystywanej na potrzeby doradztwa 
medycznego oraz bezpośredniej pomocy personelu medycznego na 

wezwanie w szczególnej sytuacji; 
szkoleń oraz prowadzenia doradztwa w zakresie dostosowania 

podmiotów leczniczych do potrzeb osób niesamodzielnych; wsparcia 
zespołów środowiskowych, w szczególności na poziomie 

podstawowej opieki zdrowotnej lub psychiatrycznej. 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 581), 
 

4)      instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z 
dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 

2010, Nr 96, poz. 618, z późn. zm.), 
 

5)      fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym 
jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i 

których statut dopuszcza prowadzenie działalności 
leczniczej, 

 
5a) posiadające osobowość prawną jednostki 

organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa w pkt 5, 
 

6)      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na 
podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 

Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych 
oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, 

 
7)      jednostki wojskowe w zakresie, w jakim wykonują 

działalność leczniczą, 
 

8)      lekarze prowadzący działalność leczniczą w formie: 
 

a)      jednoosobowej działalności gospodarczej jako 
indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka 
lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna 

specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna 
specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu 
wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w 
przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie 

umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna 
praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 

leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem, 
 

b)      spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej 
jako grupowa praktyka lekarska, 

 
9)      pielęgniarki prowadzące działalność leczniczą w 

formie: 
 

a)      jednoosobowej działalności gospodarczej jako 
indywidualna praktyka pielęgniarki, indywidualna praktyka 
pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna 

specjalistyczna praktyka pielęgniarki, indywidualna 
specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu 
wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w 

przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie 
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umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna 
praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie 
podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym 

podmiotem, 
 

b)      spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej 
jako grupowa praktyka pielęgniarek. 

2.3 Zwiększenie konkurencyjności 
MŚP / 2.3.1 Innowacje w MŚP 

Typy projektów podlegające dofinansowaniu: 
 

- Wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B +R 
 

- Wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania 
produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje 

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP) od 30.09.2016 do 10.11.2016 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy     w Łodzi 

Działania X.1 Powrót na rynek 
pracy osób sprawujących opiekę 

nad dziećmi w wieku do lat 3 

Oczekiwanym efektem projektów w ramach przedmiotowego 
konkursu będzie zwiększenie szans na zatrudnienie oraz utrzymanie 

zatrudnienia osobom, które pełnią funkcje rodzicielskie poprzez 
zastosowanie kompleksowych działań w postaci zapewnienia 
miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w przypadku 

zidentyfikowanej potrzeby działań na rzecz aktywizacji zawodowej. 
Rezultatem podejmowanych działań ma być zwiększenie 

dostępności do miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci 
instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej, co umożliwi łączenie życia 

prywatnego i zawodowego tych osób. 
W ramach przedmiotowego konkursu możliwy jest do realizacji 
poniższy typ projektu:Wsparcie działań ułatwiających powrót na 

rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 
3 poprzez: 

1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:  
w formie instytucjonalnej: 

a)    żłobków 
b)    klubów dziecięcych 
c)    opiekuna dziennego  

i pozainstytucjonalnej: 
d)    niani. 

 
2.    aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w 

wieku do lat 3 m.in. w formie: 
a)    doradztwa zawodowego 

b)    doradztwa indywidualnego 
c)    pośrednictwa pracy 

d)    szkoleń. 
W ramach jednego projektu zakłada się obligatoryjne wykorzystanie 

pierwszego instrumentu w postaci utworzenia miejsc opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 oraz fakultatywne wykorzystanie drugiego 

instrumentu w postaci aktywizacji zawodowej w przypadku, gdy 
wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób pozostających bez 

zatrudnienia. 

O dofinansowanie mogą występować wszystkie 

podmioty, z wyłączeniem: 

1.osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową  na podstawie 

przepisów odrębnych); 

2.podmiotów wykluczonych na podstawie w art. 207 

ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm); 

3.podmiotów wykluczonych na podstawie art. 12 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769); 

4.podmiotów wykluczonych na podstawie art. 9 ust 1 

pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U. 2014 

od 03.10.2016 do 13.10.2016 
Urząd Marszałkowski Województwa 

Łódzkiego 
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r. poz. 1417 ze zm.). 

9.1 Aktywna integracja osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym – 
projekty konkursowe / 9.1.2 

Aktywizacja społeczno-zawodowa 
osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym – ZIT 

1. Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą 

instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej: 
 

a)    instrumenty aktywizacji społecznej ukierunkowane na 
przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról 

społecznych, w tym praca socjalna, 
 

b)   instrumenty aktywizacji zawodowej ukierunkowane na 
podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i 
umiejętności w celu uzyskania lub utrzymania zatrudnienia, 

 
c)    instrumenty aktywizacji edukacyjnej ukierunkowane na 

poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje 
ogólne, wpływające na status społeczny. 

 
Wsparcie w projekcie powinno być kompleksowe, dostosowane do 

zdiagnozowanych, indywidualnych potrzeb uczestników, realizowane 
w oparciu o stworzoną ścieżkę reintegracji i zgodne z Wytycznymi w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020. 
 

2. Wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji 
społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, 

w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ. 

Podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

 
instytucje pomocy i integracji społecznej, 

podmioty ekonomii społecznej, 
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst, 
organizacje pozarządowe, 

kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów 
i związków wyznaniowych, 

przedsiębiorcy. 

od 19.09.2016 do 30.09.2016 
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i 

Stowarzyszenie Łódzki Obszar 
Metropolitalny 

2.2 Internacjonalizacja 
przedsiębiorstw / 2.2.2 Promocja 

gospodarcza regionu 

Typy projektów podlegające dofinansowaniu: 
 

- przygotowanie i promocja kompleksowych ofert inwestycyjnych, 
handlowych lub współpracy 

 
- tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji 

gospodarczej 
 

- organizacja i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na 
zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu. 

- jednostki samorządu terytorialnego, związki i 
stowarzyszenia jst, 

 
- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość 

prawną, 
 

- organizacje pozarządowe, 
 

- izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, 
 

- jednostki naukowe, 
 

- szkoły wyższe. 

od 12.09.2016 do 29.09.2016 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi 

4.1 Odnawialne źródła energii / 
4.1.2 Odnawialne źródła energii 

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 
opisu Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii 

zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 2 pkt 5 
Regulaminu konkursu tj.: 

budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do 
produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych w oparciu o moc instalowanej jednostki. W 

zakresie dystrybucji energii wspierane będą jedynie inwestycje 

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów 
beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania 

IV.1.2 Odnawialne źródła energii zamieszczonego w 
SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 4 pkt 1 Regulaminu 
konkursu (PDF 624 KB)Regulamin konkursu (PDF 624 KB) 

tj.: 
jednostki samorządu terytorialnego, związki i 

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (jst), 

od 26.08.2016 do 23.09.2016 Zarząd Województwa Łódzkiego 
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dotyczące sieci niskiego napięcia (poniżej 110 kV), umożliwiające 
przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, 
budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do 

produkcji lub produkcji i dystrybucji energii cieplnej, pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych, w oparciu o moc instalowanej jednostki. 

Przez modernizację infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji 
energii rozumie się przebudowę w celu podwyższenia parametrów 
technicznych i eksploatacyjnych tej infrastruktury, w wyniku których 
nastąpi przyrost mocy zainstalowanej (w odniesieniu do instalacji 

służącej do produkcji energii) lub ograniczenie strat sieciowych o co 
najmniej 20% (w odniesieniu do infrastruktury służącej dystrybucji 

energii). 
Jako element projektu możliwy będzie również zakup niezbędnych 

urządzeń służących do produkcji lub dystrybucji wytworzonej energii. 
W ramach ww. typów projektów będzie możliwe wsparcie inwestycji 

dotyczących: 
elektrowni wodnych (inwestycje wyłącznie na już istniejących 

budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy 
jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla 

przemieszczeń fauny wodnej), 
instalacji wykorzystujących energię słoneczną, 

elektrowni wiatrowych, 
instalacji wykorzystujących energię geotermalną, 

instalacji wykorzystujących biomasę, 
instalacji wykorzystujących biogaz. 

W ramach działania nie będą wspierane instalacje do współspalania 
biomasy z węglem. 

Wsparciem objęte będą urządzenia bądź instalacje do produkcji 
energii elektrycznej lub cieplnej, których łączna maksymalna moc 

zainstalowana nie będzie przekraczała następujących limitów: 
w zakresie energii wodnej – do 5 MWe (włącznie), 

w zakresie energii wiatrowej – do 5 MWe (włącznie), 
w zakresie energii słonecznej – do 2 MWe/MWth (włącznie), 

w zakresie energii geotermalnej – do 2 MWth (włącznie), 
w zakresie energii biogazu – do 1 MWe (włącznie), 

w zakresie energii biomasy – do 5 MWth/MWe (włącznie). 

jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, 
przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa energetyczne, 

spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, 
TBS, 

jednostki naukowe, 
szkoły wyższe,organizacje pozarządowe, 

podmioty lecznicze, 
PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne − 
organy administracji rządowej oraz jednostki podległe 

4.3 Ochrona powietrza / 4.3.2 
Ochrona powietrza 

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 
opisu poddziałania IV.3.2 Ochrona powietrza zamieszczonego w 

SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 2 pkt 5 Regulaminu konkursu 
(PDF 485 KB) tj.: 

 
budowa (z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy, nadbudowy) 
pasywnych budynków użyteczności publicznej polegające na 

projektach pilotażowych lub demonstracyjnych, 
wymiana lub renowacja źródeł ciepła, rozbudowa systemów 

zaopatrzenia w ciepło oraz doprowadzenie sieci ciepłowniczej do 
budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego oraz budynków 

użyteczności publicznej celem wyeliminowania punktowych źródeł 

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów 
beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu poddziałania 

IV.3.2 Ochrona powietrza zamieszczonego w 
Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SzOOP) RPO 

WŁ 2014-2020 oraz w § 4 pkt 1 Regulaminu konkursu (PDF 
485 KB) tj.: 

 
jednostki samorządu terytorialnego, związki i 

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (jst), 
jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, 

przedsiębiorcy, 
organizacje pozarządowe, 

od 16.09.2016 do 30.09.2016 Zarząd Województwa Łódzkiego 
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ciepła. Zakresem wsparcia nie są objęte inwestycje dotyczące sieci 
ciepłowniczych realizowane na terenie ZIT oraz przedsięwzięcia w 

zakresie ogrzewania węglowego (piece i kotły węglowe), 
budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia 

publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i 
ekologicznych. Wsparcie inwestycji dotyczącej oświetlenia 

publicznego możliwe będzie jedynie jako element innego, szerszego 
projektu infrastrukturalnego. 

jednostki naukowe, placówki oświatowe, szkoły wyższe, 
spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, TBS 

3.2 Drogi / 3.2.1 Drogi wojewódzkie 

Przedmiotem naboru jest wybór projektu do dofinansowania w trybie 
pozakonkursowym spośród typów projektu określonych w pkt 9 dla 

działania III.2 Drogi, poddziałania III.2.1 Drogi wojewódzkie w 
SZOOP na lata 2014-2020. 

 
Nabór projektu nie dotyczy projektu hybrydowego w rozumieniu art. 

34 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020. 

Podmiotem, który może się ubiegać o dofinansowanie 
projektu jest podmiot wskazany jako jego wnioskodawca w 

wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu 
pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 4 do 

SZOOP na lata 2014-2020. Jednocześnie podmiot ten musi 
być zgodny z typem beneficjenta określonym w pkt 10 dla 

działania III.2 Drogi, poddziałania III.2.1 Drogi wojewódzkie 
w SZOOP na lata 2014-2020. 

od 29.06.2016 do 30.09.2016 Zarząd Województwa Łódzkiego 

3.2 Drogi / 3.2.1 Drogi wojewódzkie 

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 
opisu Poddziałania III.2.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-

2020 oraz w § 2 pkt 5 Regulaminu konkursu tj.: 
 

budowa, przebudowa lub modernizacja dróg wojewódzkich w tym 
obwodnic, skrzyżowań, wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż 

realizowanej inwestycji, 
budowa, przebudowa lub modernizacja drogowych obiektów 

inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich w tym 
m.in. wiaduktów, tuneli, mostów (obiektów mostowych), estakad, 

przepustów, konstrukcji oporowych.Wyłącznie jako element 
inwestycji drogowej mogą być realizowane przedsięwzięcia z zakresu 

poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) (z wyłączeniem 
zakupu sprzętu i pojazdów dla służb, których zadaniem jest 

zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym). 
inwestycje z zakresu inteligentnych systemów transportowych ITS 

np. zakup i wdrożenie systemów monitorowania, sterowania i 
zarządzania ruchem, systemów informacji o stanie dróg i ich 

zatłoczeniu. 

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów 
beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania 

III.2.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz 
w § 4 pkt 1 Regulaminu konkursu (DOC 308 KB) tj.: 

 
Województwo Łódzkie; 

jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako 
partner Województwa Łódzkiego. 

od 17.08.2015 do 31.12.2018 Zarząd Województwa Łódzkiego 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
 

2.5 Skuteczna pomoc społeczna 

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektu, 
w ramach którego zostaną wypracowane, 

przetestowane i wdrożone modele systemu transferów 
społecznych oraz systemu podatkowego, wspierające 

aktywność zawodową i ograniczające ubóstwo. 
Szczególnie istotna jest możliwość monitorowania 

motywacji finansowej przy podejmowaniu zatrudnienia. 
Projekt konkursowy ma wspomóc również realizację 

celów określonych w Strategii Rozwoju Kapitału 
Ludzkiego w zakresie: 

Wnioskodawcami mogą być następujące podmioty: 
administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz 

nadzorowane,jednostki samorządu terytorialnego i ich 
jednostki organizacyjne, 

stowarzyszenia i związki jednostek samorządu 
terytorialnego, 

organizacje pozarządowe, 
podmioty ekonomii społecznej, 

federacje lub związki organizacji pozarządowych i 
podmiotów ekonomii społecznej, 

od 20.10.2016 do 04.11.2016 
Departament Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Społecznego w Ministerstwie 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
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ograniczania czynników zniechęcających do 

zatrudniania lub podejmowania i utrzymywania 
aktywności zawodowej oraz zwiększenie atrakcyjności 

(opłacalności) pracy dla osób o niskiej zdolności do 
zatrudnienia, np. osób starszych, kobiet, osób 

niepełnosprawnych, 
zmiany w systemie świadczeń z systemu 

zabezpieczenia społecznego, w kierunku poprawy 
jego efektywności, tak aby zwiększyć wsparcie dla 
osób wykluczonych społecznie, w oparciu o m.in. 

przegląd wymogów oraz warunków na jakich 
przyznawane są poszczególne świadczenia. 

związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości, 
samorząd gospodarczy i zawodowy, 

partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO 
WER, 

uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na 
poziomie wyższym i jednostki prowadzące kształcenie lub 

doskonalenie zawodowe, 
jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze. 

Wnioskodawca ma niezbędne doświadczenie do realizacji 
projektu, tj. dysponuje zespołem ekspertów, którzy w ciągu 

ostatnich 5 lat przed terminem złożenia wniosku, byli 
autorami i opublikowali co najmniej 5 tekstów o charakterze 

naukowym (artykuł naukowy, recenzowana publikacja 
książkowa, praca doktorska, raport z badań), które 

dotyczyły problematyki polityki społecznej. 

2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych 
służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich 

do potrzeb rynku pracy 

Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny 
przyczyniać się do realizacji celów PO WER, w 

szczególności muszą wpisywać się w realizację celu 
szczegółowego nr 2 Osi II Profesjonalizacja kadr 

Instytucji Rynku Pracy poprzez podniesienie 
kwalifikacji i kompetencji ich kluczowych pracowników. 

Celem konkursu jest podniesienie kompetencji 
zawodowych pracowników IRP mających bezpośredni 

kontakt z klientem. Nowelizacja ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2014 r. 

wprowadziła nowe rozwiązania służące wsparciu osób 
bezrobotnych/poszukujących pracy oraz 

pracodawców. W związku z powyższym konieczne jest 
przeszkolenie pracowników IRP, którym powierzono 

funkcję doradcy klienta. Szkolenia będą miały na celu 
przekazanie nowych treści oraz wyposażenie 

uczestników szkoleń w umiejętności prowadzące do 
jak najbardziej efektywnej pracy z klientami urzędu 

pracy. 

W ramach niniejszego konkursu przewiduje się 
wyłonienie maksymalnie 4 projektów, po jednym w 

każdym z czterech makroregionów: 

makroregion I – obejmujący województwa: 
zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie 
i wielkopolskie– dla co najmniej 600 pracowników IRP, 

makroregion II – obejmujący województwa: lubuskie, 
dolnośląskie, łódzkie i opolskie – dla co najmniej 600 

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu 
mogą ubiegać się: 

jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki 
organizacyjne, 

ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek 
samorządu terytorialnego, 
organizacje pozarządowe, 

federacje lub związki organizacji pozarządowych i 
podmiotów ekonomii społecznej, 

partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER, 
jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, 

instytucje szkoleniowe. 

od 17.10.2016 do 24.10.2016 

Departament Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Społecznego w Ministerstwie 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
(MRPiPS) 
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pracowników IRP, 

makroregion III – obejmujący województwa: 
warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie i 

lubelskie – dla co najmniej 600 pracowników IRP, 

makroregion IV – obejmujący województwa: 
świętokrzyskie, podkarpackie, śląskie i małopolskie– 

dla co najmniej 600 pracowników IRP. 

5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr 
medycznych 

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać 
projekty, które przewidują realizację szkoleń i kursów 
dla pracowników innych zawodów istotnych z punktu 
widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia 

(ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych, 
pilotów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, 
fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, 

opiekunów medycznych, terapeutów środowiskowych), 
zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia 

(tj. zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę 
cywilno-prawną w podmiocie leczniczym posiadającym 

kontrakt z OW NFZ), w obszarach istotnych dla 
zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-

demograficznych. Projekty muszą przewidywać 
realizację szkoleń o tematyce medycznej opartą na 
Evidence Based Medicine w celu zapewnienia, że 
wsparcie edukacyjne oparte będzie na twardych 

podstawach naukowych oraz że odnosić się będzie 
wyłącznie do tematyki medycznej. Projekt nie może 

obejmować obowiązkowych kursów i szkoleń 
przewidzianych prawem krajowym nie związanych 
bezpośrednio z ww. zakresem tematycznym (np. 

szkoleń BHP). 

Wnioskodawcą może być podmiot posiadający 
udokumentowane doświadczenie tj. przeprowadził co 

najmniej 10 szkoleń w tematyce adekwatnej do konkursu w 
ciągu ostatnich 3 lat w co najmniej 3 różnych podmiotach 
oraz posiada co najmniej 5 pozytywnych rekomendacji w 

zakresie szkoleń planowanych w projekcie. 

od 03.10.2016 do 24.10.2016 
Minister Zdrowia, wykonujący zadania 

Instytucji Pośredniczącej 

2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych 
służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich 

do potrzeb rynku pracy 

Celem konkursu jest zwiększenie zakresu i trafności 
oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych 

znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku 
pracy poprzez wypracowane rekomendacje przez 

powołane w projektach partnerstwa. 

W ramach konkursu uzupełniającego zakłada się, iż 
dofinansowana zostanie działalność jednego 

partnerstwa z województwa zachodniopomorskiego, a 
partnerstwo wypracuje co najmniej jeden zestaw 

Wnioskodawcą mogą być następujące podmioty: 
 

jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki 
organizacyjne 

ogólnopolskie stowarzyszenia lub związki jednostek 
samorządu terytorialnego 
organizacje pozarządowe 

podmioty ekonomii społecznej 
federacje lub związki organizacji pozarządowych i 

podmiotów ekonomii społecznej 
partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER 

od 03.10.2016 do 12.10.2016 

Departament Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Społecznego w Ministerstwie 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
(MRPiPS) 
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rekomendacji. 

6.1 Pomoc Techniczna 

Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie 
wdrażania PO WER, zapewnienie odpowiedniego 

potencjału instytucjonalnego (wyposażenie stanowisk 
pracy, szkolenia, koszty instytucji) oraz  zapewnienie 

właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, 
monitorowania, ewaluacji, promocji. 

Instytucje Pośredniczące PO WER. 
od 31.08.2016 do 17.10.2016 - 

2.9 Rozwój ekonomii społecznej 

Przedmiotem konkursu jest utworzenie ogólnopolskiej 
sieci współpracy akredytowanych Ośrodków Wsparcia 
Ekonomii Społecznej, wspieranej np. narzędziami do 

bieżącej wymiany informacji i doświadczeń oraz 
koordynacji w ramach sieci OWES, a także pomiędzy 

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

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

itp.).  

Sieć OWES służyć będzie m.in. integracji sektora 
instytucji wpierających ekonomię społeczną, 

reprezentowaniu wspólnych interesów, a także 
zachęcaniu nieakredytowanych OWES do współpracy 

i rozwoju, wymiany informacji oraz włączania się w 
system zapewniania wysokiej jakości usług wsparcia 
ekonomii społecznej. Sieć będzie też pełnić funkcję 

edukacyjną i popularyzującą dobre praktyki w 
świadczeniu wysokiej jakości usług wsparcia ekonomii 

społecznej – m. in. poprzez swoje otwarcie na 
instytucje wpierające ekonomię społeczną poza 

systemem akredytacji.  

 

Celem równoległym projektu jest także podnoszenie 
kompetencji kadr OWES, w tym w zakresie 

standardów usług OWES i w zakresie przygotowanie 
konsultantów OWES do wspierania PES w zakresie 

ubiegania się o zamówienia publiczne. 

Wnioskodawcami w konkursie, są: 
organizacje pozarządowe, 

uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na 
poziomie wyższym, 

jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, 

od 30.09.2016 do 14.10.2016 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej 

Departament Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie przeprowadzenia 
pogłębionych konsultacji publicznych projektów 

krajowych aktów prawnych, wpisanych do wykazu 
prac legislacyjnych Rady Ministrów, prowadzonego na 

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu 
mogą ubiegać się urzędy (jednostki budżetowe) 

obsługujące organ administracji rządowej uprawniony do 
prowadzenia konsultacji publicznych w rozumieniu Uchwały 

od 19.09.2016 do 03.10.2016 
Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 

PO WER (IOK) 
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podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o 
działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). Przy 
planowaniu projektu należy uwzględnić czas trwania 

procedury konkursowej. IOK szacuje, że 
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w IV kw. 2016 r. 

Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. 
Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2013 r., poz. 

979). Projekty muszą być realizowane w partnerstwie z co 
najmniej jednym partnerem będącym organizacją 

pozarządową w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 

U. z 2014 r., poz.1118, z późn. zm.) lub partnerem 
społecznym, w rozumieniu Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych PO WER, wybieranym na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. 
U. z 2014 r., poz. 1146). 

2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania 
strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy 

przewagi konkurencyjnej na rynku 

W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty 
doradcze z zakresu partnerstwa publiczno-

prywatnego, dzięki którym przedsiębiorcy z sektora 
MMŚP będą mieli zapewniony dostęp do praktycznej 

wiedzy z tego obszaru. 
 

Działania w ramach dofinansowanych projektów 
muszą koncentrować się na przedsiębiorcach 

zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciach 
planowanych do realizacji w ppp. 

Projekt zakłada realizację działań doradczych w 
zakresie przygotowania oferty do przedsięwzięcia 

realizowanego w partnerstwie publiczno-prywatnego 
oraz procesu negocjacji, w tym adekwatnie do potrzeb: 
a)    działań doradczych w zakresie diagnozy potrzeb 
przedsiębiorstwa/ partnerstwa (konsorcjum) na etapie 

budowania partnerstwa (konsorcjum) w celu 
wspólnego złożenia wniosku o dopuszczenie do 
dialogu konkurencyjnego / wniosku o udzielenie 

koncesji; lub 
b)    działań doradczych prowadzących do 

przygotowania przedsiębiorstwa /partnerstwa 
(konsorcjum) do udziału w negocjacjach w ramach 

konkretnego postępowania na wybór partnera 
prywatnego /koncesjonariusza do przedsięwzięcia 

ppp; lub 
c)     działań doradczych prowadzących do 

przygotowania oferty w konkretnym postępowaniu na 
wybór partnera prywatnego/koncesjonariusza 
Projekt może dotyczyć jednego, dwóch, jak i 

wszystkich wskazanych działań. 

Podmioty ubiegające się o dofinansowanie muszą należeć 
do sektora MMSP, posiadających siedzibę (zgodnie z 

dokumentem rejestrowym) na terenie kraju   
zainteresowanych wejściem na rynek partnerstwa 

publiczno-prywatnego. 
 

Za siedzibę przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1 uznaje 
się: 

 
1)    w przypadku podmiotów zarejestrowanych w 

Krajowym Rejestrze Sądowym - siedzibę ujawnioną w 
rejestrze, 

 
2)    w przypadku osób podlegających wpisowi do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej – adres głównego miejsca wykonywania 

działalności ujawniony w ewidencji. 
 

Pracownicy delegowani do udziału w projekcie powinni być 
zaangażowani, lub planowane jest ich zaangażowanie w 
postępowanie o wybór partnera prywatnego zgodnie z 

ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U. z 2015 poz.696, z późn.zm.). 

od 31.08.2016 do 31.03.2017 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa Konkurs umożliwi dofinansowanie podnoszenia W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu od 01.09.2016 do 30.11.2016 Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 
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kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji 
pozarządowych oraz partnerów społecznych w 

zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w 
procesie stanowienia prawa, w szczególności z 

zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z 
elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, 
ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej. 

mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub partnerzy 
społeczni. 

Projekt może być realizowany w partnerstwie. Zawiązanie 
partnerstwa przy zachowaniu warunków określonych w 

kryterium premiującym umożliwia zdobycie dodatkowych 
punktów w ramach oceny merytorycznej wniosku. 
Szczegółowe regulacje zawiera załączony poniżej 

Regulamin konkursu. 

PO WER 

2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-
budowlanych i planowania przestrzennego 

Na przeszkolenie pracowników organów administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z 

zakresu aktualnych przepisów prawa budowlanego 
oraz wyrobów budowlanych. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się: 
organizacje pozarządowe, 

partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO 
WER, 

przedsiębiorcy, 
inspektoraty nadzoru budowlanego, 

urzędy wojewódzkie, 
szkoły wyższe, 

jednostki naukowe, 
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, 

jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 
organizacyjne, 

stowarzyszenia i związki jednostek samorządu 
terytorialnego. 

od 01.09.2016 do 10.10.2016 
Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję 

Instytucji Zarządzającej 

2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w 
środowisku lokalnym 

Celem konkursu jest podniesienie kompetencji 
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i 
kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

oraz służb zaangażowanych w realizację zadań 
wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 

zakresie realizacji niniejszej ustawy poprzez szkolenia 
beneficjentów, którzy reprezentują różne szczeble 

samorządu terytorialnego i należą do nich: 
a) poziom zadań gminnych: asystenci rodziny, 

pracownicy placówek wsparcia dziennego, w tym: 
kierownicy placówek wsparcia dziennego, 

wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby 
prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, rodziny 

wspierające oraz inne osoby prowadzące prace z 
rodziną lub zajmujące i opieką i pomocą w opiece i 

wychowaniu dziecka, 
b) poziom powiatów: koordynatorzy rodzinnej pieczy 
zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej, pracownicy powiatowego centrum pomocy 
rodzinie zaangażowani w realizację zadań związanych 
z organizacją pieczy zastępczej, pracownicy placówek 

opiekuńczo – wychowawczych, w tym: dyrektor 
placówek opiekuńczo-wychowawczych (lub centrum), 
w tym również placówek typu rodzinnego, pedagog, 

psycholog, osoba prowadzącą terapię, opiekun 

Wnioskodawcą w projekcie, zgodnie z typem beneficjenta 
wykazanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych 

PO WER, jest: 

 administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz 
nadzorowane, 

jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 
organizacyjne, 

stowarzyszenia i związki jednostek samorządu 
terytorialnego, 

 organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, 

 federacje lub związki organizacji pozarządowych i 
podmiotów ekonomii społecznej, 

 samorząd gospodarczy i zawodowy, partnerzy społeczni 
zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, 

 uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na 
poziomie wyższym, 

jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, 
przedsiębiorcy. 

Jednocześnie Wnioskodawca łącznie z partnerami (jeżeli 
dotyczy) posiada udokumentowane doświadczenie w 

realizacji w okresie 3 lat przed upływem terminu składania 
wniosku (Kryterium dostępu nr 1 karty oceny 

merytorycznej): 

 co najmniej 4 usług szkoleniowych z zakresu między 

od 01.09.2016 do 17.10.2016 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, pełniące funkcję Instytucji 

Pośredniczącej 
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dziecięcy, pracownik socjalny w placówce, rodziny 
zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka, 

c) poziom województwa (marszałek): pracownicy 
regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, 

interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz 
ośrodków adopcyjnych,d)         poziom wojewody: 

pracownicy wojewody realizujący zadania z zakresu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Szkolenia obejmują uzupełniająco również 
następujące grupy osób, tj.: 

a) przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów, 
kuratorów,) i/lub; 

b) przedstawicieli oświaty (m.in. pedagogów i 
psychologów szkolnych, wychowawców) i/lub; 
c) przedstawicieli systemu zdrowia (lekarze, 

pielęgniarki) i/lub; 
d) inne służby pracujące z dziećmi i rodzinami 
biologicznymi, osobami sprawującymi pieczę 

zastępczą i rodzinami adopcyjnymi. Osoby te mogą 
stanowić nie więcej niż 30% uczestników projektu. 

innymi ustawy o wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej dla łącznie min. 100 osób, 

 dysponuje lub będzie dysponował trenerami, którzy będą 
uczestniczyć w realizacji projektu, z których każdy w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
wniosku, przeprowadził min. 3 szkolenia dla co najmniej 50 

osób ogółem 
 

4.3 Współpraca ponadnarodowa 

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; działania finansowane są na 
zasadzie wzajemności; wnioskodawca załącza do 

wniosku kopię podpisanej umowy o dofinansowanie 
projektu standardowego, realizowanego w zakresie 
celów tematycznych 8-11, współfinansowanego z 

EFS, w ramach POWER  lub RPO, w perspektywie 
finansowej 2014-2020. Projekt standardowy to projekt 
realizowany w ramach Programu POWER lub RPO, 

wybrany w trybie konkursowym i pozakonkursowym z 
wyłączeniem projektów realizowanych w ramach Osi 

IV PO WER. Wnioski o dofinansowanie mogą być 
składane w ramach czterech tematów: Promowanie 

trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie 
mobilności pracowników. Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem. Inwestowanie w 
edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie. 

Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i 
skuteczności administracji publicznej. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane w 
Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, tj.:  

 
- podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i 

monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór 
nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne; 

 
- administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy 

centralne; 
 

- jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty, 
 

- ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek 
samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast; 

 
- instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy 

pracy; 
 

- instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne 
ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej; 

 
- szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, 

zakłady doskonalenia zawodowego; 
 

- uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe; 
 

- przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie 
przedsiębiorstwa; 

 

od 31.08.2016 do 30.09.2016 Centrum Projektów Europejskich (CPE) 
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- 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.. 

4.1 Innowacje społeczne 

Na stworzenie koncepcji nowego mechanizmu 
finansowania usług społecznych w Polsce z 
wykorzystaniem obligacji społecznych - czyli 

opracowanie gotowego do testowania modelu 
wdrażania obligacji społecznych oraz zawiązanie 

partnerstwa, którego zadaniem będzie przetestowanie 
wypracowanego modelu w kolejnym konkursie. 

Wnioskodawcą w konkursie może być podmiot publiczny 
lub niepubliczny, który w modelu wdrażania obligacji 

społecznych opracowywanym w tym konkursie będzie 
pełnił jedną z poniższych ról: 

 
zarządca obligacji (instytucja publiczna szczebla 

krajowego, regionalnego lub lokalnego) 
usługodawca (podmiot publiczny lub prywatny) 

operator (podmiot publiczny lub prywatny) 
Więcej informacji nt. wymagań w zakresie każdej z ról 
możliwych do pełnienia przez wnioskodawcę zawiera 

regulamin konkursu. 
 

Projekty można składać w partnerstwie. Zawarcie 
partnerstwa jest obowiązkowe w przypadku, gdy 

wnioskodawca planuje pełnić rolę usługodawcy lub 
operatora. 

od 20.09.2016 do 31.10.2016 
Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję 

Instytucji Zarządzającej 

2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych 
służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich 

do potrzeb rynku pracy 

Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny 
przyczyniać się do realizacji celów PO WER,w 

szczególności muszą wpisywać się w realizację celu 
szczegółowego nr 5 Osi II Utworzenie systemu 

monitorowania efektywności instytucji rynku pracy. 
 

Celem konkursu jest zwiększenie efektywności działań 
IRP oraz profesjonalizacja kadr IRP, poprzez 
opracowanie jednego z elementów systemu 

monitorowania efektywności działań aktywizacyjnych 
osób bezrobotnych, prowadzonych przez PUP, tj. 

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu 
mogą ubiegać się: 
jednostki naukowe 
Instytuty badawcze 

Zgodnie z wymogami konkursu projekt musi być 
obowiązkowo realizowany w partnerstwie. Partnerem w 

projekcie musi być podmiot, którego podstawową 
działalnością są wdrożenia systemów informatycznych 
(poprzez wdrożenie systemu rozumie się instalacje i 

dostosowanie oprogramowania do wymagań użytkownika, 
a także migracje danych oraz testowanie i uruchomienie 

od 01.09.2016 do 26.09.2016 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej 

Departament Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
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wypracowanie metodologii i wdrożenie monitorowania 
efektywności zatrudnieniowej podstawowych form 

aktywizacji zawodowej bezrobotnych w okresie 
dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia działań 

urzędu pracy. 

systemu informatycznego). Przy czym wymagane jest co 
najmniej doświadczenie w realizacji 3 projektów z zakresu 
wdrożenia systemów informatycznych na łączną kwotę 5 

mln zł. 
 

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe 
dostosowane do potrzeb zmieniającej się 

gospodarki 

Każdy projekt powinien dotyczyć opracowania 
materiałów multimedialnych (e-zasobów) z zakresu 

języka obcego zawodowego wyłącznie dla jednego z 
10 obszarów zawodowych. Tym samym maksymalna 

wartość projektu musi być zgodna z wysokością 
środków przeznaczonych na dany obszar kształcenia 

z języka obcego zawodowego wskazany w 
regulaminie konkursu. Ponadto z podziałem tym 

muszą być również zgodne maksymalne wartości 
przeznaczone w ramach projektu na opracowanie e-

zasobów dla grup zawodów, co powinno zostać 
klarownie wskazane w treści wniosku o 

dofinansowanie. Obszar kształcenia z języka obcego 
zawodowego, dla którego opracowane e-zasoby 

należy uwzględnić w tytule projektu w pkt. 1.6 
wniosku.W konkursie e-zasoby dla danego obszaru 
języka obcego zawodowego mogą być opracowane 
wyłącznie raz. Dlatego w ramach konkursu wybrany 

zostanie jeden, najwyżej oceniony projekt, dla 
każdego z 10 obszarów kształcenia. 

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub 
niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu 

materiałów/narzędzi wspierających kształcenie w zakresie 
języka angielskiego specjalistycznego. Beneficjent w 

ostatnich pięciu latach opracował co najmniej pięć 
materiałów do nauczania języka angielskiego 

specjalistycznego. 
 

od 31.07.2016 do 26.09.2016 
Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo 

Edukacji Narodowej 

4.1 Innowacje społeczne 

Na zoperacjonalizowanie, przetestowanie i wdrożenie 
do praktyki wnioskodawcy modelu przygotowania 

wdrożeniowych prac licencjackich lub magisterskich 
na studiach z dziedziny nauk humanistycznych lub 

społecznych. 
 

O dofinansowanie mogą ubiegać się podstawowe jednostki 
organizacyjne uczelni kształcące na kierunku z dziedziny 

nauk humanistycznych lub społecznych, które posiadają co 
najmniej ocenę A. 

od 01.09.2016 do 30.09.2016 
Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję 

Instytucji Zarządzającej 

4.3 Współpraca ponadnarodowa 

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; 

działania finansowane są na zasadzie wzajemności; 
partnerzy podpisują umowę o współpracy 

ponadnarodowej, która załączają do wniosku o 
dofinansowanie. Projekt należy także zarejestrować w 

bazie danych, o której mowa w dokumentacji 
konkursowej. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane w 
Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, tj.:  

 
- podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i 

monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór 
nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne, 

- administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy 
centralne, 

- jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty, 
- ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek 

samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast 
- instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy 

pracy, 
- instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne 
ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej, 

- szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, 
zakłady doskonalenia zawodowego, 

od 19.09.2016 do 14.10.2016 
Centrum Projektów Europejskich (CPE), 
pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej 
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Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w 
ramach sześciu tematów:     

1. Modernizacja instytucji działających na rynku pracy, 
takich jak publiczne i prywatne służby zatrudnienia 

oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy, w 
tym poprzez przedsięwzięcia służące zwiększaniu 

ponadnarodowej mobilności pracowników oraz 
systemy mobilności oraz lepszej współpracy instytucji i 

właściwych zaangażowanych podmiotów[1],    
2. Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, 

trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w 

interesie ogólnym,    
3. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i 
integracji zawodowej w przedsiębiorstwach 

społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w 
celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia,    

4. Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe 
życie o charakterze formalnym, nieformalnym i 
pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, 

poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i 
kompetencji siły roboczej oraz promowanie 

elastycznych ścieżek kształcenia, w tym  poprzez 
doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych 

kompetencji,    
5. Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i 

szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie 
przechodzenia z etapu kształcenia do etapu 

zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i 
szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez 

mechanizmy prognozowania umiejętności, 
dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i 

rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną 
naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z 

pracodawcami, 
6. Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w 

sprawność administracji publicznej oraz efektywność 
usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym 

i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z 
uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i 

dobrego rządzenia  
[1] W ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się 
finansowania działań o charakterze mobilnościowym, 

które mogą być realizowane tylko i wyłącznie w 
Działaniu 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej 

PO WER.     

- 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. 
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3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa 
wyższego 

 
 
 

Projekt może obejmować swoim zakresem 
merytorycznym wyłącznie działania podnoszące 

kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie co 
najmniej trzech ze wskazanych poniżej elementów: 

 
innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (np. 

learning-by-doing, design-thinking), 
umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się 
profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w 

procesie kształcenia, 
w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. obcym, 

zarządzania informacją. 
W uzasadnionych przypadkach w projekcie można 

przewidzieć wykorzystanie zagranicznych rozwiązań w 
zakresie podnoszenia kompetencji dydaktycznych 

kadr uczelni 

 
Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła 

wyższa publiczna bądź niepubliczna. 

 
od 01.08.2016 do 30.09.2016 

 
 

 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

 
 

5.2 Działania projakościowe i rozwiązania 
organizacyjne w systemie ochrony zdrowia 

ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług zdrowotnych 

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać 
projekty, które przewidują szkolenia dla pracowników 

administracyjnych i zarządzających podmiotami 
leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i 

podmiotów tworzących, służące poprawie 
efektywności funkcjonowania systemu ochrony 

zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju 
zdolność analitycznych i audytu wewnętrznego w 

jednostkach systemu ochrony zdrowia. 
Wsparcie edukacyjne w ramach projektu może 

dotyczyć różnych zagadnień z zakresu zarządzania w 
ochronie zdrowia, niemniej konieczne jest, aby co 

najmniej 30% godzin przedmiotowego wsparcia dla 
każdego z uczestników w ramach projektu dotyczyło 

zagadnień związanych z: 
a) rozwojem zdolności analitycznych oraz audytu 

wewnętrznego pracowników sektora ochrony zdrowia 
oraz 

b) działaniami antykorupcyjnymi (postępowanie 
antykorupcyjne, przejawy działań nieetycznych, 

metody zwalczania korupcji, utrwalenie pozytywnych 
wzorców zachowań w przypadku wystąpienia zjawisk 

niepożądanych) adresowanymi m.in. do osób 
zatrudnionych w pionach administracyjnych 

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektów 
mogą się ubiegać podmioty, prowadzące działalność 

szkoleniową w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia, w 
tym uczelnie, które w ciągu 2 lat poprzedzających złożenie 

wniosku o dofinansowanie projektu  przeszkoliły co 
najmniej 200 osób – pracowników podmiotów leczniczych -  
w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia. Przystępując 
do konkursu Projektodawca musi posiadać co najmniej 2 

pozytywne rekomendacje od podmiotów korzystających ze 
szkoleń w tematyce objętej konkursem. 

od 15.07.2016 do 30.09.2016 
Minister Zdrowia, wykonujący zadania 

Instytucji Pośredniczącej 
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podmiotów leczniczych oraz lekarzy i managerów 
ochrony zdrowia, w tym osób zajmujących się 

zamówieniami publicznymi. 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
 

2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w 
aglomeracjach 

Dofinansowanie będzie udzielane na następujące typy 
projektów: 

Typ projektów 1 Projekty dotyczące gospodarki 
wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o 

wielkości co najmniej 10 000 RLM 
Typ projektów 2 Projekty dotyczące gospodarki 

wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej 
rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 

RLM do 10 000 RLM 

a) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, 
działające w ich imieniu jednostki organizacyjne; 

b) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach 
realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu 

terytorialnego; 

od 30.09.2016 do 28.02.2017 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 

9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego 

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące 
budowy lub remontu całodobowych lotnisk lub 

lądowisk dla śmigłowców przy jednostkach 
organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w 

zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 
niezbędnych dla ratownictwa medycznego (roboty 

budowlane, doposażenie) i znajdujące się w Wykazie 
projektów zidentyfikowanych prowadzonym przez 

Instytucję Zarządzającą. 

Do dofinansowania mogą zgłaszać się wnioskodawcy, 
których projekty dotyczą budowy lub remontu 

całodobowych lotnisk lub lądowisk dla śmigłowców przy 
jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w 

zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych 
dla ratownictwa medycznego (roboty budowlane, 
doposażenie) i znajdują się w Wykazie projektów 
zidentyfikowanych prowadzonym przez Instytucję 

Zarządzającą. 

od 01.07.2016 do 31.12.2017 
Minister Zdrowia jako Instytucja 

Pośrednicząca 

9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego 

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące 
modernizacji istniejących centrów urazowych (roboty 

budowlane, doposażenie), ale wyłącznie te, które  
znajdują się w Wykazie projektów zidentyfikowanych. 

Do dofinansowania mogą zgłaszać się wnioskodawcy, 
których projekty dotyczą modernizacji istniejących centrów 
urazowych (roboty budowlane, doposażenie) i znajdują się 

w Wykazie projektów zidentyfikowanych prowadzonym 
przez Instytucję Zarządzającą. 

od 01.07.2016 do 31.12.2019 
Minister Zdrowia jako Instytucja 

Pośrednicząca 

9.2 Infrastruktura ponadregionalnych 
podmiotów leczniczych - choroby układu 

krążenia (regiony słabiej rozwinięte) 

Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące:         
wsparcia oddziałów oraz innych jednostek 

organizacyjnych szpitali ponadregionalnych 
udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i 
całodobowych na rzecz osób dorosłych dedykowanych 

chorobom układu krążenia oraz          
wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych 

jednostek zajmujących się diagnostyką, 
współpracujących z oddziałami oraz innymi 

jednostkami organizacyjnymi szpitali 
ponadregionalnych, udzielających świadczeń 

zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz 
osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu 

krążenia 
realizowane na terytorium RP z wyłączeniem 

województwa mazowieckiego. 

Podmioty lecznicze utworzone przez ministra lub centralny 
organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną 

lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność 
dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych 

(forma prawna – kod 146). 
Podmioty lecznicze utworzone przez jednostkę samorządu 
terytorialnego (forma prawna – kod 146), udostępniające 
bazę szpitalną na rzecz publicznej uczelni medycznej lub 
publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i 

badawczą w dziedzinie nauk medycznych, o ile: 
a)  publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia 

prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w 
dziedzinie nauk medycznych nie dysponuje własną bazą 

szpitalną, oraz 
b)  udostępnienie odbywa się na zasadach określonych w 

pisemnym porozumieniu/umowie zawartej między 
podmiotem leczniczym a publiczną uczelnią medyczną lub 
publiczną uczelnią prowadzącą działalność dydaktyczną i 

badawczą w dziedzinie nauk medycznych 
zawartym/zawartej na okres gwarantujący zachowanie 

od 30.09.2016 do 30.11.2016 
Minister Zdrowia jako Instytucja 

Pośrednicząca 
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przez beneficjenta trwałości projektu, oraz  
c)  nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie 
danej inwestycji w ramach właściwego regionalnego 

programu operacyjnego 
Instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace 
rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące 
w systemie ochrony zdrowia (forma prawna – kod 165). 
Przedsiębiorcy powstali z przekształcenia podmiotów 

leczniczych, o których mowa w pkt 1 i 2 (forma prawna – 
kod 116, kod 117). 

9.2 Infrastruktura ponadregionalnych 
podmiotów leczniczych - choroby nowotworowe 

(regiony słabiej rozwinięte) 

Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące:         
wsparcia oddziałów oraz innych jednostek 

organizacyjnych szpitali ponadregionalnych 
udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i 
całodobowych na rzecz osób dorosłych dedykowanych 

chorobom nowotworowym oraz          
wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych 

jednostek zajmujących się diagnostyką, 
współpracujących z oddziałami oraz innymi 

jednostkami organizacyjnymi szpitali 
ponadregionalnych, udzielających świadczeń 

zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz 
osób dorosłych, dedykowanych chorobom 

nowotworowym 
realizowane na terytorium RP z wyłączeniem 

województwa mazowieckiego. 

Podmioty lecznicze utworzone przez ministra lub centralny 
organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną 

lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność 
dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych 

(forma prawna – kod 146). 
Podmioty lecznicze utworzone przez jednostkę samorządu 
terytorialnego (forma prawna – kod 146), udostępniające 
bazę szpitalną na rzecz publicznej uczelni medycznej lub 
publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i 

badawczą w dziedzinie nauk medycznych, o ile: 
a)  publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia 

prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w 
dziedzinie nauk medycznych nie dysponuje własną bazą 

szpitalną, oraz 
b)  udostępnienie odbywa się na zasadach określonych w 

pisemnym porozumieniu/umowie zawartej między 
podmiotem leczniczym a publiczną uczelnią medyczną lub 
publiczną uczelnią prowadzącą działalność dydaktyczną i 

badawczą w dziedzinie nauk medycznych 
zawartym/zawartej na okres gwarantujący zachowanie 

przez beneficjenta trwałości projektu, oraz  
c) nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie danej 

inwestycji w ramach właściwego regionalnego programu 
operacyjnego. 

Instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace 
rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące 
w systemie ochrony zdrowia (forma prawna – kod 165). 
Przedsiębiorcy powstali z przekształcenia podmiotów 

leczniczych, o których mowa w pkt 1 i 2 (forma prawna – 
kod 116, kod 117). 

od 30.09.2016 do 30.11.2016 
Minister Zdrowia jako Instytucja 

Pośrednicząca 

1.6 Promowanie wykorzystywania 
wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii 
elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na 
ciepło użytkowe / 1.6.2 Sieci ciepłownicze i 

budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym 
przyłączy), umożliwiająca wykorzystanie energii 

cieplnej, wytworzonej w źródłach wysokosprawnej 
kogeneracji; 

przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, 
kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124), 
jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich 
imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, 

od 30.06.2016 do 30.09.2016 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 
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chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej 
kogeneracji 

wykorzystanie ciepła odpadowego, wyprodukowanego 
w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach 
projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych; 

budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu, umożliwiająca 
wykorzystanie ciepła, wytworzonego w warunkach 
wysokosprawnej kogeneracji (w tym możliwe jest 

również wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z 
instalacji OZE), a także powodująca zwiększenie 
wykorzystania ciepła, wyprodukowanego w takich 

instalacjach. 

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). 

Z ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są podmioty: 
które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach RPO; 

które mogą się ubiegać o dofinansowanie w trybie 
pozakonkursowym, dla projektów których mechanizmem 

koordynacji inwestycji są Strategie Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych przygotowywane przez Związki 

ZIT, zawierające zestawienie projektów przewidzianych do 
realizacji w POIiŚ, jako komplementarnych do 

przedsięwzięć realizowanych w formule ZIT w regionalnych 
programach operacyjnych; 

1.6 Promowanie wykorzystywania 
wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii 
elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na 

ciepło użytkowe / 1.6.1 Źródła wysokosprawnej 
kogeneracji 

Budowa nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku 
rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii 
wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach 

kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej 
powyżej 1 MW. 

przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, 
kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124), 
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). 

od 30.06.2016 do 30.09.2016 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 

1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu - 
KONKURS 

przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i 
sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i 

dystrybucji; 
budowa przyłączy do istniejących budynków i 
instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca 

likwidacją węzłów grupowych; 
budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z 

przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji 
istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych 

paliwem stałym; 
podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające 
na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł 

niskiej emisji. 

przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, 
kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124), 
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). 

Z ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są podmioty: 
które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach RPO;które 

mogą się ubiegać o dofinansowanie w trybie 
pozakonkursowym, dla projektów których mechanizmem 

koordynacji inwestycji są Strategie Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych przygotowywane przez Związki 

ZIT, zawierające zestawienie projektów przewidzianych do 

od 30.06.2016 do 30.09.2016 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej  
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realizacji w POIiŚ, jako komplementarnych do 
przedsięwzięć realizowanych w formule ZIT w regionalnych 

programach operacyjnych. 

1.2 Promowanie efektywności energetycznej i 
korzystania z odnawialnych źródeł energii w 

przedsiębiorstwach 

Projekty inwestycyjne dotyczące efektywności 
energetycznej w przedsiębiorstwach wynikające z 

przeprowadzonego audytu energetycznego 
przedsiębiorstwa, zgodne z obwieszczeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących 

poprawie efektywności energetycznej, mające na celu 
poprawę efektywności energetycznej, a także 
zmierzające ku temu zmiany technologiczne w 

istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach 
technicznych. w tym m.in.: 

przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne 
energetycznie; 

głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna 
budynków w przedsiębiorstwach; 

zastosowanie technologii efektywnych energetycznie 
w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub 

wymianę na energooszczędne urządzeń i instalacji 
technologicznych, oświetlenia, oraz ciągów 

transportowych linii produkcyjnych; 

budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w 
tym wymiana źródła na instalację OZE); 

zastosowanie technologii odzysku energii wraz z 
systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w 

ramach przedsiębiorstwa; 

Integralną częścią projektu powinno być 
wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania 

energią w przedsiębiorstwie (o ile beneficjent nie 
posiada już takiego systemu dotyczącego zarządzania 

danym komponentem gospodarki energetycznej 
przedsiębiorstwa i o ile jest to uzasadnione 

ekonomicznie). 

Duże przedsiębiorstwa (forma prawna – kod 019, kod 023, 
kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 

124) 
od 30.06.2016 do 31.10.2016 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 
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1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w 
budynkach / 1.3.2 Wspieranie efektywności 
energetycznej w sektorze mieszkaniowym 

Projekty dotyczące  wspierania efektywności 
energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej 

kompleksowej modernizacji energetycznej 
wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, 

obejmującej elementy wskazane w SzOOP (Działanie 
1.3, pkt 5 określający typy projektów dla Poddziałania 

1.3.2) 

 

spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140),  
wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085), 

W obu przypadkach ze wskazanych obszarów w 
Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem 
Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa 

śląskiego) oraz miast subregionalnych (wskazanych w 
kontraktach terytorialnych). 

 

od 30.06.2016 do 31.10.2016 

 

Narodowy Fundusz Ochrony  Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

 

 

2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego 

Projekty, dotyczące poprawy jakości środowiska 
miejskiego poprzez 

rekultywację i remediację terenów zdegradowanych, 
rozwój terenów zielonych, 

opracowywanie dokumentacji niezbędnej do 
przeprowadzenia działań rekultywacyjnych. 

jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające 
w ich imieniu jednostki organizacyjne; 

podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji 
obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego 
regionalne dyrekcje ochrony środowiska (typ projektu I i III) 

od 30.06.2016 do 30.09.2016 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 

8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój 
zasobów kultury 

1)      Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz 
roboty budowlane przy obiektach i na obszarach 

zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich 
otoczeniu; 

 
2)      Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej 
infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji 

artystycznej, archiwów; 
 

3)      Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia 
działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej 

oraz realizacji prac konserwatorskich; 
 

4)      Tworzenie i modernizacja wystaw stałych; 
 

5)      Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i 
parków; 

 
6)      Konserwacja zabytków ruchomych oraz 

zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, 
materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów 

audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i 
udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja 
wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego); 

 
7)      Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i 

zniszczeniem (jako element projektu 

a)      Instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone 
przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego), 
 

b)      Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz 
archiwa państwowe, 

 
c)       Szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i 
nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, 
 

d)      Szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki 
samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu 

terytorialnego na rzecz szkół artystycznych, 
 

e)      Jednostki samorządu terytorialnego oraz 
samorządowe instytucje kultury, 

 
f)       Organizacje pozarządowe, 

 
g)      Kościoły i związki wyznaniowe (tylko w zakresie 
ruchomych i nieruchomych obiektów zabytkowych), 

 
h)      Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie 
wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 

inne niż wymienione powyżej. 

od 30.06.2016 do 30.09.2016 
MINISTERSTWO KULTURY I 

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
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infrastrukturalnego); 
 

8)      Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń 
lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny 

studyjne. 

2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna 

Wspierane będą działania ukierunkowane na poprawę 
łączności funkcjonalnej między siedliskami 

przyrodniczymi poprzez zniesienie lub ograniczenie 
barier dla przemieszczania się zwierząt, które tworzy 
istniejąca infrastruktura oraz zapewnienie warunków 

do swobodnego przemieszczania się, w szczególności 
między obszarami chronionymi, w tym obszarami sieci 

Natura 2000. Powyższe będzie realizowane m.in. 
poprzez odtwarzanie naturalnych i półnaturalnych 

zadrzewień, ekotonów, obszarów nieleśnych i 
zbiorników wodnych, zalesianie, zadrzewianie, 

przywracanie morfologicznej ciągłości cieków wodnych 
w szczególności na obszarach chronionych. 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska 

Parki narodowe 
jednostki administracji rządowej lub samorządowej 

jednostki badawczo-naukowe 
uczelnie 

pozarządowe organizacje ekologiczne 
jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, z 

wyłączeniem DGLP 

urzędy morskie 

od 30.06.2016 do 30.09.2016 
Centrum Koordynacji Projektów 

Środowiskowych 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

1.2 Sektorowe programy B+R 

W ramach Działania 1.2, dofinansowanie udzielane 
jest na realizację projektów, które obejmują badania 

przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo 
eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym 

nie przewidziano eksperymentalnych prac 
rozwojowych nie uzyska dofinansowania). 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: 

przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo 

konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z 
przedsiębiorców). 

od 05.10.2016 do 21.11.2016 
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I 

ROZWOJU 

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.4 
Projekty aplikacyjne 

Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które 
obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne 

prace rozwojowe albo eksperymentalne prace 
rozwojowe. Projekt, w którym nie przewidziano 

eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska 
dofinansowania. 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: 

 

przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo 

konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z 
przedsiębiorców) 

od 03.10.2016 do 02.11.2016 
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I 

ROZWOJU (NCBR) 

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania 
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane 

przez przedsiębiorstwa 

W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 
dofinansowanie przeznaczone jest na realizację 

projektów, które obejmują badania przemysłowe i 
eksperymentalne prace rozwojowe albo 

eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których 
nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać 

dofinansowania). 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się 
wyłącznie MŚP (mikro-, małe lub średnie 

przedsiębiorstwo). 
od 01.09.2016 do 30.12.2016 

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I 
ROZWOJU 

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R 
przedsiębiorstw 

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie 
tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych 
poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i 

inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie 

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na 
tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-

rozwojowe. 
od 01.09.2016 do 31.10.2016 

Departament Innowacji w Ministerstwie 
Rozwoju 
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prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz 
tworzenia innowacyjnych produktów i usług. 

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów 
mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej 

wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i 
równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby 

projektu, a także koszty zakupu materiałów i 
produktów związanych bezpośrednio z realizacją 

projektu. 

1.2 Sektorowe programy B+R 

W ramach Działania 1.2, dofinansowanie udzielane 
jest na realizację projektów, które obejmują badania 

przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo 
eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 
25 rozporządzenia 651/2014 (projekt, w którym nie 
przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych 

nie uzyska dofinansowania). 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:  

przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo 

konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z 
przedsiębiorców). 

od 16.08.2016 do 30.09.2016 
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I 

ROZWOJU 

3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.2 
Kredyt na innowacje technologiczne 

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. 

 
Ustawa o niektórych formach wspierania działalności 

innowacyjnej 
 

Rodzaje wydatków podlegające dofinansowaniu: 
 

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące 
działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej. 
od 28.07.2016 do 30.09.2016 Bank Gospodarstwa Krajowego 
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1) zakup nieruchomości niezabudowanej lub 
zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania 

wieczystego), 
 

2) zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i 
uruchomienia nowych środków trwałych innych niż 

określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu 
nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego 

działalność w sektorze transportu, 
 

3) zakup używanych środków trwałych, a także koszty 
montażu i uruchomienia używanych środków trwałych 
innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków 

transportu nabywanych przez przedsiębiorcę 
prowadzącego działalność w sektorze transportu, 

 
4) zakup robót i materiałów budowlanych w celu 

budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich 
części, 

 
5) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie 

patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej 
wiedzy technicznej, 

 
6) pokrycie kosztów związanych z najmem lub 

dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, 
poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji 

technologicznej, 
 

7) wydatki ponoszone na wykonane przez doradców 
zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty 
techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii 

w ramach inwestycji technologicznej. 

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 
2.3.4 Ochrona własności przemysłowej 

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 

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy od 18.07.2016 do 20.01.2017 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
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wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór 
użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru 

przemysłowego. 

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.2 Prace 
B+R związane z wytworzeniem instalacji 

pilotażowej/demonstracyjnej 

W działaniu 1.1, poddziałaniu 1.1.2 dofinansowanie 
przeznaczone jest na realizację projektów, które 

obejmują eksperymentalne prace rozwojowe związane 
z wytworzeniem linii pilotażowej. 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się 
duże przedsiębiorstwa (inne niż mikro-, małe i średnie 

przedsiębiorstwa - MSP). 
od 06.07.2016 do 31.10.2016 

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I 
ROZWOJU  

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP 

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację 
projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi 
polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco 

ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub 
nowego projektu wzorniczego. 

 

Wykonawcą usług, o których mowa powyżej, mogą 
być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z 

późn. zm.), posiadające siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię 

naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 
ustawy o zasadach finansowania nauki. 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się 
mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący 

działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. 

od 06.06.2016 do 30.01.2017 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 
Badania na rynek 

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację 
projektów dotyczących wdrożenia wyników prac 

badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez 
wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, 
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. 

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy od 01.06.2016 do 28.09.2016 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora 
publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i 

zasobów nauki (typ I projektu: cyfrowe 
udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych) 

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ 
projektu: 

 
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), 

od 30.09.2016 do 31.01.2017 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa 
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 - 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. 

2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora 
publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i 

zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe 
udostępnienie zasobów nauki) 

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ 
projektu: 

 
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 

od 30.09.2016 do 10.01.2017 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

2.2 Cyfryzacja procesów back-office w 
administracji rządowej 

 W ramach Działania 2.2 dofinansowanie udzielane jest 
projektom dzięki którym nastąpi usprawnienie 

funkcjonowania administracji rządowej poprzez 
cyfryzację procesów i procedur dotyczących 

funkcjonowania obszaru back-office. Będzie się to 
odbywało poprzez ujednolicanie kluczowych systemów 

i interfejsów zgodnie z modelem cyfryzacji urzędów, 
zawartym w opracowanym przez ministra właściwego 
ds. informatyzacji Katalogu Rekomendacji Cyfrowego 

Urzędu. 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:  
 

- jednostki administracji rządowej, 
 

- podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub 
przez nie nadzorowane, 

 
- partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej 

wnioskodawcami. 
 
 
 
 
 
 

od 30.09.2016 do 30.12.2016 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa 
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Poddziałanie 2.1.1 Wysoka dostępność i jakość 
e-usług publicznych 

W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy 
projektów: 

 
- Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych 

(A2B, A2C), 
 

- Typ II: Tworzenie lub rozwój usług 
wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla 
funkcjonowania e-usług publicznych (A2B, A2C). 

Typ Beneficjenta: 
 

- jednostki administracji rządowej, 
 

- podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub 
przez nie nadzorowane(z wyłączeniem podmiotów 

wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy), 
 

- 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 

 

od 30.09.2016 do 31.01.2017 Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz 
aktywizacji cyfrowej 

Wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie 
nauczania programowania. 

 
 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są: 
 

organizacje pozarządowe 
partnerstwa organizacji pozarządowych z JST 
instytucje prowadzące działalność w zakresie 

uniwersytetów trzeciego wieku 
instytucje publiczne z obszaru nauki 

instytucje publiczne z obszaru edukacji 
instytucje publiczne z obszaru kultury 

szkoły wyższe         
partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami 

 

od 29.08.2016 do 30.11.2016 Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

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 (POPC) 
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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 (POPC) 

 

4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC 

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 (POPC) 

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 

2.1 Wsparcie instytucji 

ewaluacje horyzontalne, 

rozwój kultury i potencjału ewaluacyjnego, 

analizy, oceny i ekspertyzy, 

organizacja i funkcjonowanie komitetów, podkomitetów, grup i 
zespołów roboczych, 

przygotowanie, powielanie i dystrybucja materiałów roboczych i 
informacyjnych, 

budowa i utrzymanie systemów informatycznych, 

Ministerstwo Rozwoju (w zakresie zadań 
związanych z realizacją polityki spójności), 

Ministerstwo Finansów (w zakresie zadań 
związanych z realizacją polityki spójności), 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 

Główny Urząd Statystyczny, 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

od 27.01.2016 do 31.12.2016 

Instytucja Zarządzająca Programem 
Operacyjnym Pomoc Techniczna 

(POPT) 
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wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy uczestnikami systemu 
realizacji polityki spójności, 

koordynacja informacji i promocji, 

koordynacja pomocy technicznej i regionalnych programów 
operacyjnych, 

koordynacja strategiczna i zarządcza na poziomie Umowy 
Partnerstwa. 

Urząd Transportu Kolejowego, 

Urząd Zamówień Publicznych, 

Ministerstwo Cyfryzacji, 

Ministerstwo Zdrowia. 

Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci 

prowadzenie sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, 

szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, 

projekty wypierające potencjalnych beneficjentów (jst) w realizacji 
działań związanych z polityką miejską oraz przygotowaniem 

zintegrowanych inwestycji, 

wsparcie dla ZIT  dla miast wojewódzkich, np. koszty 
administracyjne, zakup sprzętu komputerowego, systemy 

informatyczne, dostosowanie i utrzymanie stanowisk pracy, 
tworzenie dokumentu strategicznego na rzecz obszaru 

funkcjonalnego. 

Ministerstwo Rozwoju (w zakresie zadań 
związanych z realizacją polityki spójności), 

Centrum Projektów Europejskich (jednostka 
odpowiedzialna za koordynację sieci Punktów 

Informacyjnych Funduszy Europejskich). 

nabór wniosków: 
od 27.01.2016 do 31.12.2016 

Instytucja Zarządzająca Programem 
Pomoc Techniczna (POPT) 

Działanie 1.2 Wsparcie stanowiska pracy 

szkolenia horyzontalne, w obszarach wysoce specjalistycznych i 
problemowych o szczególnym znaczeniu, indywidualne, 

strategie zarządzania zasobami ludzkimi, 

koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne niezbędne do 
sprawnego działania instytucji zaangażowanych we wdrażanie 

polityki spójności w latach 2014 – 2020, zamykających poprzednie 
perspektywy i przygotowujących nowy okres programowania po 

2020 r. np. zakup wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego, 
materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wydatki związane z 

powierzchnią biurową. 

Ministerstwo Rozwoju (w zakresie zadań 
związanych z realizacją polityki spójności), 

Centrum Projektów Europejskich (kontrolerzy 
I stopnia w Europejskiej Współpracy 

Terytorialnej w programach transnarodowych 
i międzyregionalnych, jednostka 

odpowiedzialna za koordynację Punktów 
Informacyjnych Funduszy Europejskich - 

PIFE, jednostka odpowiedzialna za 
administrację Europejskim Instrumentem 

Sąsiedztwa i Partnerstwa - EISP), 

Ministerstwo Finansów (w zakresie zadań 
związanych z realizacją polityki spójności), 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 

nabór wniosków: 
od 27.01.2016 do 31.12.2016 

Instytucja Zarządzająca Programem 
Operacyjnym Pomoc Techniczna 

(POPT) 
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Główny Urząd Statystyczny, 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

Urząd Transportu Kolejowego, 

Urząd Zamówień Publicznych, 

Ministerstwo Cyfryzacji. 

Działanie 4.1 Spójna oraz skuteczna informacja i 
promocja 

tworzenie, utrzymanie i rozwój stron internetowych oraz 
wykorzystanie innych narzędzi komunikacji elektronicznej, 

konkursy dotacji dla mediów i partnerów społeczno-gospodarczych, 

akcje informacyjno-promocyjne, 

działalność wydawnicza, 

organizowanie imprez informacyjno-promocyjnych, w tym 
konferencji, 

działanie edukacyjne, 

promocja i informacja Programu Pomoc Techniczna 2014-2020. 

Ministerstwo Rozwoju (w zakresie zadań 
związanych z realizacją polityki spójności) 

nabór wniosków: 
od 27.01.2016 do 31.12.2016 

Instytucja Zarządzająca Programem 
Pomoc Techniczna (POPT) 

 

 

 

 

 

 

 

 


