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AKTUALNOŚCI
 Rusza plebiscyt na najciekawszy projekt Dni Otwartych Funduszy
Europejskich
Weź udział w plebiscycie na najciekawszy projekt Dni Otwartych Funduszy
Europejskich (DOFE)! Spośród wydarzeń zgłoszonych do Dni Otwartych
wybierzemy około 60 najatrakcyjniejszych. Będziemy je promować w telewizji lub
w radiu. Jeśli chcesz pochwalić się Twoim projektem w mediach już dziś pomyśl,
jak możesz się wyróżnić! Nabór wydarzeń trwa do 18 kwietnia 2017 r.
Więcej:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/ruszaplebiscyt-na-najciekawszy-projekt-dni-otwartych-funduszy-europejskich/

 Konkurs dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy
Europejskich
Ministerstwo Rozwoju ogłasza kolejną edycję „Konkursu dotacji na działania
informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich”. Jego celem jest wybór
i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących tematykę Funduszy
Europejskich. Wnioski można składać do 24 kwietnia 2017 r.
Więcej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/ofunduszach/promocja/wspolpraca-z-mediami-i-partnerami-spolecznogospodarczymi/konkurs-dotacji-na-dzialania-informacyjne-dotyczace-funduszyeuropejskich-2017/

 Konkurs dla dziennikarzy "Prosto do Funduszy Europejskich"
Jesteś dziennikarzem? Informujesz o ważnych lokalnych sprawach? Ten konkurs
jest dla Ciebie! Opowiedz historię ciekawego projektu i wygraj atrakcyjne
nagrody.
Tematyka materiałów ma promować ogólnopolską akcję „Dni Otwarte Funduszy
Europejskich”, które odbędą się od 18 do 21 maja 2017 roku. Szczegółowe
informacje na temat akcji znajdziesz na stronie www.dniotwarte.eu.
Więcej:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/ofunduszach/promocja/wydarzenia/konkurs-dla-dziennikarzy-prosto-do-funduszyeuropejskich/
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 Informacja dla beneficjentów PO WER i RPO - rozpoczęto monitoring
projektów pod kątem praktycznego stosowania zasady dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami

SZYBKIE
LINKI:

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło realizację umowy dotyczącej bieżącego
monitoringu projektów Programu Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnych
Programów Operacyjnych w części EFS, w zakresie stosowania zasady dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami.
Więcej:
https://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/informacja-dlabeneficjentow-po-wer-i-rpo-rozpoczeto-monitoring-projektow-pod-katempraktycznego-stosowania-zasady-dostepnosci-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/
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 Wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 dotyczące
prawidłowej realizacji projektów w ramach działania 10.2 Inwestycja
wynikające z Lokalnych Programów Rewitalizacji
W związku z wątpliwościami dotyczącymi typów projektów określonych w karcie
działania 10.2 Inwestycje wynikające z lokalnych planów rewitalizacji RPO WO 20142020, zgłaszanymi przez potencjalnych beneficjentów, IZRPO WO 2014-2020
przedstawia wyjaśnienia różnic pomiędzy typami projektów nr 1 oraz 2.
Więcej: http://rpo.opolskie.pl/?p=20932

 Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 5 marca 2016 r.
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Więcej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/postepy-w-realizacjiprogramow-2014-2020-stan-na-5-marca-2017-r/

 Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 31 stycznia 2016 r.
Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego
wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane
na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz
na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie. Jest to tak
zwana Lista projektów. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim
zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych
z Funduszy Europejskich.
Więcej:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/lista-projektowrealizowanych-z-funduszy-europejskich-2014-2020-31-stycznia-2017-r/

 Program Aktywizacja
W pierwszym roku prowadzenia firmy wydatki i czas związane z księgowością mogą
stanowić spore obciążenie. Program Aktywizacja oferuje darmowy dostęp do
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systemu księgowości online oraz pomocy ekspertów. Oferta jest skierowana
do przedsiębiorców, którzy założyli działalność w ciągu 60 dni przed przystąpieniem
do programu.
Więcej: http://programaktywizacja.pl/

SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW








 Komunikat w sprawie konieczności pozyskania deklaracji organu
odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000
Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 października 2015
r. w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych
programów operacyjnych zaświadczenie organu odpowiedzialnego za
monitorowanie obszarów Natura 2000 (załącznik Ib) nie jest wymagane dla
projektów o charakterze nieinfrastrukturalnym (np. projekty związane z zakupem
sprzętu, oprogramowania, wyposażeniem biur lub projekty badawcze polegające na
wytworzeniu oprogramowania itp.).
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SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY
EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM
Skorzystaj z usług Sieci
w województwie opolskim!

Punktów

Informacyjnych

Funduszy

Europejskich

W naszych Punktach Informacyjnych:





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

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

Projekt finansowany jest w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15% ze środków
krajowych i w 85% ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
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USŁUGI INNYCH PUNKTÓW INFORMACYJNYCH
 Oferta pożyczek dla MŚP z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu
SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW








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

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za
środki publiczne. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z
pożyczek udzielanych przez WFOŚiGW w Opolu.
więcej: http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=467&idd=6093

 Oferta pożyczek dla MŚP z Fundacji Rozwoju Śląska
Fundacja Rozwoju Śląska oferuje preferencyjne pożyczki na rozwój mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw z województwa opolskiego
więcej: http://fundacja.opole.pl

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

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

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

 Centrum Kompetencji Uniwersytetu Opolskiego już działa
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Centrum Kompetencji to platforma wiedzy, baza informacji o potencjale
naukowców, która może być także impulsem do kolejnych pomysłów, rozwiązań
i dalszej współpracy nauki z gospodarką. Strona ma wzmocnić powiązania nauki
i gospodarki województwa opolskiego.
więcej: http://inkubator.uni.opole.pl/?p=790

 Baza Instytucji Otoczenia Biznesu w województwie opolskim
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie możliwościami skorzystania z oferty
Inkubatorów Przedsiębiorczości, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego przygotowali bazę zawierającą szczegółowe
informacje dotyczące przedmiotowej oferty, proponowanej przez Instytucje
Otoczenia Biznesu, które m.in. otrzymały dofinansowanie w ramach Podziałania
1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007 – 2013.
Więcej: http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=467&idd=9059
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Poniżej prezentujemy ogólne informacje na temat aktualnych
lub planowanych naborów wniosków o dofinansowanie w
ramach Programów Unii Europejskiej i innych inicjatyw.
Jeżeli chcesz skorzystać z danego programu/inicjatywy
sprawdź szczegółowe warunki uczestnictwa w danym
naborze na podanych stronach internetowych.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014-2020
AKTULANE NABORY:
Poddziałanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi
Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz
adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników –
wybór operatora
Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie wychowania przedszkolnego
Poddziałanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej

PUNKTY
INFORMACYJNE

Działanie 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych
Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji – Pozostali
wnioskodawcy
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Poddziałanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?

Wsparciem może zostać objęty typ projektu określony dla działania 5.2 Poprawa
gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020 tj.:
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Budowa, rozbudowa, modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych wraz z punktami napraw.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
O dofinansowanie projektu w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy
beneficjentów:






jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
przedsiębiorstwa[1];
jednostki sektora finansów publicznych;
organizacje pozarządowe.

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

TERMIN NABORU:
Od 08 do 15 maja 2017 r.
WIĘCEJ INFORMACJI:
http://rpo.opolskie.pl/?p=21963

PUNKTY
INFORMACYJNE

Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników
przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie usług
rozwojowych dla MSP i ich pracowników – wybór operatora
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Przedmiotem konkursu jest wybór operatora dla realizacji typu projektu określonego dla
Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz
adaptacyjność przedsiębiorstw w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy RPO
WO 2014-2020:
1) Usługi rozwojowe dla MSP i ich pracowników[1]
UWAGA!
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W ramach niniejszego konkursu nastąpi wybór jednego beneficjenta pełniącego funkcję
operatora.
Beneficjent zobligowany jest do objęcia wsparciem całego terytorium województwa
opolskiego.
[1] Przez usługi rozwojowe rozumiane są usługi mające na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy,
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umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mające na celu zdobycie
kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
lub pozwalające na ich rozwój.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
TERMIN NABORU:
Od 08 do 15 maja 2017 r.
WIĘCEJ INFORMACJI:
http://rpo.opolskie.pl/?p=21436

Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie wychowania przedszkolnego
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji
przedszkolnej Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020:
1) zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez:
a) rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe;
b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków
wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w zakresie;
c) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z
niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i
specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu
przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;
d) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym miejsc wychowania
przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w
istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również
specjalnych i integracyjnych);
e) wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego;
f) dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego.
UWAGA:
Zgodnie z interwencją zaprojektowaną w RPO WO 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
edukacji na lata 2014-2020 przyjmuje się, że działania przewidziane w ramach projektów
typu 1, działanie a), b), c), e), f) mogą być realizowane bez konieczności jednoczesnego
zwiększenia liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym.

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty działające w obszarze
wychowania przedszkolnego tj:
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podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie
i/lub
podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD
odpowiada obszarowi wychowania przedszkolnego i/lub
podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki)
stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w
przedmiotowym zakresie i/lub
podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku
obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują,
iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze wychowania
przedszkolnego.

TERMIN NABORU:
od 19 do 26 kwietnia 2017 r.
WIĘCEJ INFORMACJI:
http://rpo.opolskie.pl/?p=21747

Poddziałanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji
Opolskiej
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji
przedszkolnej Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020:
1) zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez:
a) rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe;
b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków
wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w zakresie;
c) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z
niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej
umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym
poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;
d) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym miejsc wychowania
przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w
istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również
specjalnych i integracyjnych);
e) wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego;
f) dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego.
UWAGA:

WRÓĆ DO:
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Działania określone w lit. b), e), f) nie mogą być realizowane jako odrębny typ projektu.
Interwencję określoną w lit b) i/lub e) i/lub f) należy łączyć z działaniami określonymi w lit. a)
i/lub c) i/lub d). Beneficjent może zrezygnować ze stosowania się do powyższego wymogu
pod warunkiem, że zapewni realizację jednego z działań określonych w lit. a)/ c)/ d) poza
projektem..

SZYBKIE
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty działające w obszarze
wychowania przedszkolnego tj:


AKTUALNOŚCI




NABORY
WNIOSKÓW








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



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

TERMIN NABORU:
od 19 do 26 kwietnia 2017 r.
WIĘCEJ INFORMACJI:
http://rpo.opolskie.pl/?p=21714
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Działanie 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 10.1.2 Infrastruktura
usług społecznych RPO WO 2014-2020 tj.:
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1. Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów niezbędnych do rozwoju usług
opieki nad dziećmi, w tym działania wspierające integrację rodzin[1], w formie:
1) usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków (w tym
przyzakładowych), oddziałów żłobkowych, klubów dziecięcych[2] ,
2) usług opieki dla dzieci do lat 6 świadczonych w lokalnej społeczności[3] , w
ramach alternatywnych form opieki dziennej[4].

[1] Elementy projektu dotyczące integracji rodzin nie są obligatoryjne i będą możliwe do realizacji jedynie jako działania
uzupełniające.
[2] Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157). W szczególności
dotyczy działań na rzecz zwiększenia liczby miejsc w istniejących instytucjach.
[3] Definicja usług świadczonych w lokalnej społeczności zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
[4] Z wyłączeniem wsparcia edukacji przedszkolnej, które jest realizowane w ramach poddziałania 9.1.3 oraz 9.1.4.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego
TERMIN NABORU:
Od 5 maja do 15 maja 2017 r.
WIĘCEJ INFORMACJI:
http://rpo.opolskie.pl/?p=21600

Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji –
Pozostali wnioskodawcy
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z
Lokalnych Planów Rewitalizacji w ramach RPO WO 2014-2020 tj.:
Realizacja kompleksowych projektów inwestycyjnych (projektów rewitalizacyjnych)
wynikających z Lokalnych lub Gminnych Programów Rewitalizacji, które będą się przyczyniać do
aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym:
1. odnowa fizyczna obszarów miejskich, zakładająca realizację przedsięwzięć
inwestycyjnych odpowiadających na zdiagnozowane problemy społeczne.
Przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na budowie nowych obiektów mogą zostać
objęte wsparciem wyłącznie w przypadku inwestycji niewymagających pozwolenia na
budowę, bez których realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa i obszar
rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji;
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2. przebudowa, remont i adaptacja[1] zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i
przestrzeni w celu przywrócenia ich funkcji użytkowych lub nadania im nowych funkcji
użytkowych (np. gospodarczych, społecznych, kulturalnych) sprzyjających poprawie
życia mieszkańców;
3. tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do prowadzenia działalności
gospodarczej i rozwoju usług (wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
wspieranie ekonomii społecznej, podejmowanie działań inicjatyw lokalnych na rzecz
zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników);
4. realizacja działań na rzecz środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym[2] oraz wspierania dostępu do usług;
5. inwestycje polegające na dostosowaniu infrastruktury
zdegradowanych
budynków/pomieszczeń w celu adaptacji[3] ich do świadczenia usług w zakresie opieki
nad osobami zależnymi, w tym starszymi i osobami z niepełnosprawnościami;
6. przebudowa, rozbudowa i adaptacja[4] obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem
na tworzenie mieszkań chronionych, wspomaganych lub treningowych polegająca
jedynie na inwestycjach w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych[5].
[1] Przez adaptację obiektu należy rozumieć prace inwestycyjne prowadzące do przystosowania obiektu do nowej
funkcji, dotychczas przez niego nie pełnionej. Adaptacja obiektu budowalnego to nadbudowa, przebudowa,
rozbudowa lub remont prowadzące do nadania mu nowych funkcji.
[2] Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
[3] Przez adaptację obiektu należy rozumieć prace inwestycyjne prowadzące do przystosowania obiektu do nowej
funkcji, dotychczas przez niego nie pełnionej. Adaptacja obiektu budowalnego to nadbudowa, przebudowa,
rozbudowa lub remont prowadzące do nadania mu nowych funkcji.
[4] J. w.
[5] Dotyczy zachowania demarkacji pomiędzy PI 9a oraz 9b. Zgodnie z zapisami UP w odniesieniu do wspierania
rozwoju mieszkań chronionych, wspomaganych i treningowych, w ramach PI 9a możliwa jest interwencja EFRR
wykraczająca poza części wspólne budynków mieszkalnych (co nie jest możliwe w ramach PI 9b oraz CT4).

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 przedsiębiorstwa[1];
 jednostki sektora finansów publicznych;
 organizacje pozarządowe;
 kościoły i ich związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych;
 szkoły wyższe;
 spółdzielnie mieszkaniowe.
Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki
narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w
sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego
podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015,
poz. 2009).
Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt, który został ujęty w
pozytywnie zweryfikowanym przez IZ RPO WO 2014-2020 programie rewitalizacji,
znajdującym się na Liście pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji, aktualnej

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI

na dzień rozpoczęcia naboru wniosków tj. 20.04.2017 r. Konkurs dedykowany jest dla gmin
miejskich i miejsko-wiejskich
Lista pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji została opublikowana na stronie
www.rpo.opolskie.pl i jest na bieżąco aktualizowana – do dnia rozpoczęcia naboru
wniosków.
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[1] Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada
województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie
przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania
na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa
publiczno-prywatnego).

TERMIN NABORU:
Od 20 do 27 kwietnia 2017 r.
WIĘCEJ INFORMACJI:
http://rpo.opolskie.pl/?p=21584
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PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ [PO
WER]
AKTTUALNE NABORY:
SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy
przewagi konkurencyjnej na rynku, typ 1
Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy
przewagi konkurencyjnej na rynku, typ 2
Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się
gospodarki – tworzenie materiałów multimedialnych

NABORY
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Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się
gospodarki – tworzenie materiałów multimedialnych
Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości (mediacja w sprawach gospodarczych)
Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości (mediacja w sprawach gospodarczych)
Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania
przestrzennego
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym – rozwój kadr dla sektora usług dla
biznesu
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym – rozwój kadr dla przemysłu
motoryzacyjnego

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym – biura karier
Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu
Społecznego
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Typy projektów podlegające dofinansowaniu:
Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych
(bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób
niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez:
1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy
w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne)[1]:
a) identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz
diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja
stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
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b) kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego
z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w
zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania
kompetencji
i kwalifikacji zawodowych,
2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie
opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę
uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
a) kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia
edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie
egzaminy,
b) nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych
na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest
wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,
3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego
wymaganego przez pracodawców:
a) nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych
umiejętności
w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające
standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży,
b) wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy,
stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania
zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia,
refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu
z subsydiowanym zatrudnieniem),
4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej
i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za
pośrednictwem sieci EURES):
a) wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem
zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie
kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze,
min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych
usług (np. Europejskie i Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży),
b) wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano
problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów
dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania,
m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,
5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:
a) niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie
zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby
niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi
i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wybierając typy projektu do realizacji we wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca
musi uwzględnić kryteria dostępu określone w Rocznym Planie Działania na rok 2017
woj. opolskiego (wskazane w rozdziale VI podrozdziale 6.2 Regulaminu konkursu ).

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Zgodnie z SZOOP PO WER o dofinansowanie mogą ubiegać się:
Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy:
- publiczne służby zatrudnienia,

SZYBKIE
LINKI:

- Ochotnicze Hufce Pracy,
- agencje zatrudnienia,
- instytucje szkoleniowe,
- instytucje dialogu społecznego1,

AKTUALNOŚCI

- instytucje partnerstwa lokalnego.
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TERMIN NABORU:
od 30 marca do 24 kwietnia 2017r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://power.wupopole.praca.gov.pl/poddzialanie-1.2.1-27.02.2017-r.-

Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego
przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ 1
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Dofinansowaniem może zostać objęty projekt zakładający realizację poniższych działań
merytorycznych:
1. Identyfikacji potencjalnych odbiorców wsparcia;
2. Opracowania analizy potrzeb rozwojowych MMSP (z uwzględnieniem pracowników w
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym pracowników w wieku 45+ - o ile dotyczy),
które nie posiadają planu lub strategii rozwoju;
3. Przygotowania na podstawie opracowanej analizy Planów Rozwojowych określających
zakres działań niezbędnych do zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych;
4. Doradztwo w zakresie monitoringu wdrożenia planów rozwoju MMSP w okresie
trwania projektu;

1

Instytucjami dialogu społecznego na rynku pracy zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy są: związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców,
organizacje bezrobotnych, organizacje pozarządowe jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań
w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI

5. Analizy faktycznej dostępności usług w branży dla MMSP w ramach podmiotowych
systemów finansowania i – o ile dotyczy – podejmowania działań interwencyjnych;
6. Upowszechniania wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub
barierach rozwojowych, które wykraczają poza bezpośredni zakres wsparcia w Bazie
Usług Rozwojowych i podejmowanie działań wdrożeniowych lub interwencji
koniecznych do ich zaspokojenia (mainstreaming potrzeb rozwojowych).

SZYBKIE
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Działania w projekcie powinny być zgodne z zasadami i standardami udzielania wsparcia
zawartymi w Regulaminie konkursu. Konkurs ma charakter branżowy tzn. składane w ramach
konkursu wnioski o dofinansowanie projektu powinny dotyczyć jednej spośród wskazanych 21
branż definiowanych jako dział/grupa PKD określonych w Załączniku nr 15 do Regulaminu
konkursu.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioskodawcami mogą być podmioty, które są:
 reprezentatywną organizacją pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia
24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu
społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240);
 organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach
pracodawców (Dz. U. z 2015 r. poz. 2029);
 organizacją samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o
rzemiośle (Dz. U. z 2016 r., poz. 1285);
 organizacją związkową w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881).
TERMIN NABORU:
od 30 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PUNKTY
INFORMACYJNE

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/22-wsparcie-na-rzecz-zarzadzaniastrategicznego-przedsiebiorstw-oraz-budowy-przewagi-konkurencyjnej-na-rynku-typ-1/

Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego
przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ 2
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Dofinansowanie przeznaczone jest na projekt szkoleniowo-doradczy skierowany do
przedstawicieli MMSP, dzięki któremu przedsiębiorcy uzyskają wiedzę z zakresu ubiegania się o
zagraniczne zamówienia publiczne lub zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych.
Każdy projekt składany w ramach konkursu musi uwzględniać co najmniej działania:

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI
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1. Bieżąca analiza rynku międzynarodowych zamówień publicznych oraz zamówień
publicznych organizacji międzynarodowych pod kątem możliwości udziału polskich
przedsiębiorstw sektora MMSP.
2. Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń informacyjnych z zakresu możliwości udziału
polskich przedsiębiorców z sektora MMSP w zagranicznych zamówieniach publicznych
lub zamówieniach publicznych organizacji międzynarodowych w oparciu o wyniki
analizy, o której mowa w pkt 1.
3. W celu jak najlepszego przygotowania przedsiębiorców do międzynarodowego rynku
zamówień publicznych w ramach projektu musi być prowadzony bieżący monitoring
międzynarodowych przetargów ogłaszanych zarówno przez krajowe, jak i
międzynarodowe instytucje publiczne, na podstawie, których zostanie opracowany
program szkoleniowy pokazujący możliwości oraz zasady i warunki ubiegania się o
konkretne zamówienie.
4. Zorganizowanie i prowadzenie działań doradczych skierowanych do polskich
przedsiębiorców z sektora MMSP z zakresu ubiegania się o zagraniczne zamówienia
publiczne lub zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych.
5. Monitorowanie udziału przedsiębiorców objętych projektem w zagranicznym rynku
zamówień publicznych.
Działania w projekcie powinny być zgodne z zasadami i standardami udzielania wsparcia
zawartymi w Regulaminie konkursu.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
• podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału
adaptacyjnego przedsiębiorców,
• podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
• reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 24
lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1240),
• branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z
dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2015 r. poz. 2029),organizacje
samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1285, z późn. zm.),
• organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881),
• przedsiębiorcy.
TERMIN NABORU:
od 30 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/22-wsparcie-na-rzecz-zarzadzaniastrategicznego-przedsiebiorstw-oraz-budowy-przewagi-konkurencyjnej-na-rynku-4/

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do
potrzeb zmieniającej się gospodarki – tworzenie materiałów
multimedialnych

SZYBKIE
LINKI:

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Tworzenie materiałów multimedialnych (e-zasobów) z zakresu Podejmowania i prowadzenia
działalności gospodarczej (PDG). W ramach przedmiotowego konkursu każdy projekt powinien
dotyczyć opracowania materiałów multimedialnych (e-zasobów) z zakresu Podejmowania i
prowadzenia działalności gospodarczej (PDG) wyłącznie dla jednego z 10 obszarów
zawodowych. Tym samym maksymalna wartość projektu musi być zgodna z wysokością
środków przeznaczonych na dany obszar wskazany w regulaminie konkursu.
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny wskazany w
Szczegółowym Opisie Osi priorytetowych PO WER 2014-2020 posiadający doświadczenie w
tworzeniu materiałów/narzędzi wspierających kształcenie w zakresie Podejmowania i
Prowadzenia Działalności Gospodarczej (PDG). Beneficjent w ostatnich pięciu latach opracował
co najmniej dwa materiały do nauczania PDG w kształceniu zawodowym. Projekty mogą być
realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.
TERMIN NABORU:
od 31 marca do 15 maja 2017 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Ministerstwo Edukacji
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/215-ksztalcenie-i-szkolenie-zawodowedostosowane-do-potrzeb-zmieniajacej-sie-gospodarki-24/

PUNKTY
INFORMACYJNE

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do
potrzeb zmieniającej się gospodarki – tworzenie materiałów
multimedialnych
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Szkolenia metodyczne dla pracodawców uczestniczących w procesie przygotowania i
przeprowadzenia egzaminów
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający
doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń dla dorosłych z zakresu tematycznego
związanego z każdą z branż wchodzących w skład danego obszaru branżowego, lub zapewni w
projekcie w ramach partnerstwa udział podmiotu posiadającego doświadczenie w tym

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI

zakresie. Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w
partnerstwie.
TERMIN NABORU:
od 01 do 31 maja 2017 r.
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INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/215-ksztalcenie-i-szkolenie-zawodowedostosowane-do-potrzeb-zmieniajacej-sie-gospodarki-25/

Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości (mediacja w sprawach
gospodarczych)
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Konkurs ma na celu wyłonienie wykonawcy opracowania nowej oferty szkoleniowej dla kadry
orzeczniczej sądów powszechnych (sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi) oraz dla
asystentów sędziów w sądach powszechnych, którzy kierują lub w przyszłości mogą kierować
strony spraw gospodarczych do mediacji.
W ramach konkursu ma zostać opracowany program szkoleń z zakresu metod i narzędzi
niezbędnych do skutecznego kierowania spraw gospodarczych do mediacji.

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

W oparciu o opracowany program mają zostać przeprowadzone pilotażowe szkolenia dla co
najmniej 400 uczestników: sędziów, asesorów sądowych, referendarzy i asystentów sędziego
specjalizujących się w prawie cywilnym lub gospodarczym.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:
• organizacje pozarządowe,
• partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
• przedsiębiorcy,
• szkoły wyższe,
• jednostki naukowe,
• Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.
TERMIN NABORU:
od 06 do 28 kwietnia 2017 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Ministerstwo Sprawiedliwości

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/217-skuteczny-wymiar-sprawiedliwosci-7/

SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW








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

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości (mediacja w sprawach
gospodarczych)
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Konkurs ma na celu wyłonienie wykonawców oferty szkoleniowej z zakresu prawa
gospodarczego i cywilnego dla kadry orzeczniczej sądów powszechnych (sędziowie, asesorzy
sądowi i referendarze sądowi) oraz dla asystentów sędziów w sądach powszechnych na terenie
apelacji gdańskiej, białostockiej i szczecińskiej (min. 1000 osób). Konkurs stanowi uzupełnienie
konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-008/16.
Konkurs ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER Poprawa jakości
wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania. W ramach konkursu
realizowany jest następujący typ projektów: szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów,
urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów,
urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z
zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej,
ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej,
prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:
• organizacje pozarządowe,
• partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
• przedsiębiorcy,
• szkoły wyższe,
• jednostki naukowe,
• Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.
TERMIN NABORU:
od 25 kwietnia do 29 maja 2017 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Ministerstwo Sprawiedliwości
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/217-skuteczny-wymiar-sprawiedliwosci-8/

Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i
planowania przestrzennego
WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Na przeszkolenie pracowników administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu
planowania i zagospodarowania przestrzennego w celu podniesienia ich wiedzy z zakresu
technik sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kontekście
wspierania niskoemisyjności oraz prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy
jego zagospodarowania. Do dofinansowania zostanie wybrany jeden projekt.
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
O dofinansowanie mogą ubiegać się:
 organizacje pozarządowe,
 partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 przedsiębiorcy,
 szkoły wyższe,
 jednostki naukowe,
 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 urzędy administracji geodezyjno-kartograficznej,
 urzędy wojewódzkie,
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
TERMIN NABORU:
od 31 marca do 20 kwietnia 2017 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Ministerstwo Rozwoju
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/219-usprawnienie-procesow-inwestycyjnobudowlanych-i-planowania-przestrzennego-4/

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym – rozwój kadr dla
sektora usług dla biznesu
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Projekty w przedmiotowym konkursie muszą wspierać rozwój kadr dla sektora usług dla
biznesu (np. BPO, SSC, IT), stanowiącego duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i
zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych. Założeniem interwencji jest również
tworzenie warunków sprzyjających lokowaniu usług dla biznesu w mniejszych miastach,
posiadających potencjał rozwojowy w tym zakresie.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej
100 studentów na studiach stacjonarnych. Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła
wyższa, która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI

wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa
wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.
Ponadto, wnioskodawcą może być wyłącznie szkoła wyższa posiadająca siedzibę lub oddział
zamiejscowy istniejący co najmniej 24 miesiące w mieście, którego liczba mieszkańców nie
przekracza 240 tys. mieszkańców..
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TERMIN NABORU:
od 8 maj do 9 czerwca 2017 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/31-kompetencje-w-szkolnictwie-wyzszym-11/

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym – rozwój kadr dla
przemysłu motoryzacyjnego
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Projekty w przedmiotowym konkursie muszą wspierać rozwój kadr dla przemysłu
motoryzacyjnego, stanowiącego duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla
absolwentów szkół wyższych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zagwarantować współpracę
szkoły wyższej z przedsiębiorcą w procesie przygotowania i realizacji procesu dydaktycznego.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej
100 studentów na studiach stacjonarnych.
Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa, która nie jest w likwidacji, nie
wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani
wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o
zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.
TERMIN NABORU:
od 8 maj do 9 czerwca 2017 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/31-kompetencje-w-szkolnictwie-wyzszym-12/

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym – biura karier
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
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Projekty w przedmiotowym konkursie muszą obejmować zadania związane z bezpośrednim
wparciem studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, poprzez
poszerzenie zakresu i jakości usług świadczonych przez biuro karier lub inną jednostkę
świadczącą analogiczne usługi na rzecz studentów w szczególności w zakresie indywidualnego
poradnictwa zawodowego oraz w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej i
kształcenia przedsiębiorczości, czyli zgodne z zakresem określonym w definicji akademickiego
biura karier zawartej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, która nie otrzymała
dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia przez IP konkursu nr 3/ABK/POWER/3.1/2015 i która
posiada w swojej strukturze biuro karier lub inną jednostkę świadczącą analogiczne usługi na
rzecz studentów.
Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa, która nie jest w likwidacji, nie
wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani
wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o
zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.
Jedna uczelnia może wystąpić w ramach konkursu – jako wnioskodawca albo partner – nie
więcej niż jeden raz we wniosku o dofinansowanie
TERMIN NABORU:
od 24 kwietnia do 24 maja 2017 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/31-kompetencje-w-szkolnictwie-wyzszym-10/
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Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW








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

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego
rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii
Europejskiej.
Nowe rozwiązanie - to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części
lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce. Współpraca z partnerem
zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu
są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną; wnioskodawca
załącza do wniosku kopię listu intencyjnego.
Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach czterech tematów: Wypracowanie
rozwiązań na rzecz zarządzania zintegrowanym pakietem usług na rzecz społeczności lokalnej,
w szczególności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wypracowanie
rozwiązań zawierających usługi aktywizacji społecznej i usługi aktywizacji zawodowej,
świadczone przez niepubliczne instytucje rynku pracy na rzecz osób długotrwale pozostających
bez zatrudnienia i niezarejestrowanych w ewidencji urzędu pracy. Wypracowanie rozwiązań na
rzecz wsparcia dla osób łączących opiekę nad dziećmi i osobami zależnymi z życiem
zawodowym (tzw. pokolenie sandwich generation).Metody utrzymania aktywności zawodowej
pracowników w zawodach, w których wiek ma wpływ na efektywność pracownika w miejscu
pracy, w ramach zatrudnienia u aktualnego pracodawcy.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi
Priorytetowych PO WER, tj.:
 podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk
publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy
centralne;
 administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
 jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty,
 ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np.
związki gmin, związki miast;
 instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;
 instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej,
ośrodki pomocy społecznej;
 szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia
zawodowego;
 uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
 przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
 organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
 podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;
 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe,
organizacje pracodawców;
 federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np.
związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;

WRÓĆ DO:
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 jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.
TERMIN NABORU:
od 18 kwietnia do 25 maja 2017 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Centrum Projektów Europejskich

SZYBKIE
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/43-wspolpraca-ponadnarodowa-12/
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PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
[PO IŚ]
AKTULANE NABORY:
Podziałanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł
energii w przedsiębiorstwach KONKURS II
Podziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym
KONKURS II
Poddziałanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu - KONKURS II
Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji KONKURS II
Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna – ochrona siedlisk
Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna – korytarze ekologiczne
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Podziałanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z
odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach KONKURS II
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
W ramach Działania 1.2 wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia wynikające z
przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodne z obwieszczeniem
Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć
służących poprawie efektywności energetycznej, mające na celu poprawę efektywności
energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących
obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, w tym m.in.:
1) przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
2) głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;
3) zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez
przebudowę lub wymianę
4) na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie, oraz ciągi
transportowe linii
5) produkcyjnych;
6) budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację
OZE);
7) zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii
ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.
Integralną częścią projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania
energią w przedsiębiorstwie (o ile: beneficjent nie posiada już takiego systemu
dotyczącego zarządzania danym komponentem gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa,
jest to uzasadnione ekonomicznie i wynika z audytu energetycznego)
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Duzi przedsiębiorcy

TERMIN NABORU:
od 31 marca do 29 maja 2017 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
https://www.pois.gov.pl/nabory/13-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach132-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-sektorze-mieszkaniowym-konkurs-ii/

Podziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze
mieszkaniowym KONKURS II
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności
energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji
energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
 spółdzielnie mieszkaniowe
 wspólnoty mieszkaniowe
w obu przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z
wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) oraz z
miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych) oraz z miast
tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
TERMIN NABORU:
od 31 marca do 29 maja 2017 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
https://www.pois.gov.pl/nabory/13-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach132-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-sektorze-mieszkaniowym-konkurs-ii/

Poddziałanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu - KONKURS II
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
a. przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia
strat na przesyle i dystrybucji;
b. budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych,
skutkująca likwidacją węzłów grupowych;

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI

c. budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w
celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym;
d. podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych
i zbiorowych źródeł niskiej emisji..
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
 przedsiębiorcy
 jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki
organizacyjne
 podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych
jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami
 spółdzielnie mieszkaniowe
Z ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są projekty, które mają możliwość ubiegania
się o dofinansowanie ze środków właściwego Regionalnego Programu Operacyjnego w
okresie od ogłoszenia niniejszego konkursu do zakończenia naboru.
TERMIN NABORU:
od 28 lutego do 28 kwietnia 2017 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/15-efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodukonkurs-ii/

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł
wysokosprawnej kogeneracji - KONKURS II
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
e. przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia
strat na przesyle i dystrybucji;
f. budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych,
skutkująca likwidacją węzłów grupowych;
g. budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w
celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym;
h. podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych
i zbiorowych źródeł niskiej emisji..
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
 przedsiębiorcy,
 jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki
organizacyjne,

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI



podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych
jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami,
 spółdzielnie mieszkaniowe.
Z ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są projekty, które mają możliwość ubiegania
się o dofinansowanie ze środków właściwego Regionalnego Programu Operacyjnego w
okresie od ogłoszenia niniejszego konkursu do zakończenia naboru.

SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW








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

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

TERMIN NABORU:
od 28 lutego do 28 kwietnia 2017 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/16-promowanie-wykorzystywaniawysokosprawnej-kogeneracji-ciepla-i-energii-elektrycznej-w-oparciu-o-zapotrzebowanie-nacieplo-uzytkowe-162-sieci-cieplownicze-i-chlodnicze-dla-zrodel-wysokosprawnej-kogeneracjikonkurs-ii/

Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna – ochrona siedlisk
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Działania o
charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk
przyrodniczych.
W ramach działania finansowane będą projekty służące czynnej ochronie siedlisk
przyrodniczych i gatunków zagrożonych w skali Europy i kraju w odniesieniu do parków
narodowych i obszarów Natura 2000 oraz, w ramach kompleksowych projektów
ponadregionalnych, leżących poza ww. obszarami. Główny nacisk zostanie położony na
wsparcie działań wynikających z dokumentów zarządczych dla ww. obszarów, przygotowanych
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
W ramach działania nie mogą być finansowane projekty ograniczone terytorialnie do obszaru
jednego województwa, mające na celu prowadzenie działań ochronnych w szczególności na
terenach rezerwatów i parków krajobrazowych, jeśli takie działania zostały zaplanowane do
realizacji przez dany typ beneficjenta w ramach regionalnych programów operacyjnych.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?









parki narodowe,
pozarządowe organizacje ekologiczne,
jednostki administracji rządowej lub samorządowej,
Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska,
jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (z wyłączeniem DGLP),
jednostki badawczo-naukowe,
uczelnie,

WRÓĆ DO:
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urzędy morskie

TERMIN NABORU:
od 28 kwietnia do 26 czerwca 2017 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

SZYBKIE
LINKI:

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/24-ochrona-przyrody-i-edukacja-ekologiczna9/
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Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna – korytarze
ekologiczne
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i
regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian
klimatu.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?

- 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;
TERMIN NABORU:
od 24 marca do 15 maja 2017 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/24-ochrona-przyrody-i-edukacja-ekologiczna8/

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI
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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
infrastrukturalnego);
8. Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem
na magazyny studyjne.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
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Instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra
właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
Szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego,
Szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz
jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych,
Jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury,
Organizacje pozarządowe,
Kościoły i związki wyznaniowe (tylko w zakresie ruchomych i nieruchomych
obiektów zabytkowych),
Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO inne niż wymienione powyżej.

TERMIN NABORU:
od 03 kwietnia 04 maja 2017 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/81-ochrona-dziedzictwa-kulturowego-irozwoj-zasobow-kultury-3/

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI

PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ [PO IR]
AKTULANE NABORY:

SZYBKIE
LINKI:

Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
(MSP)
Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
(duże firmy)
Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

AKTUALNOŚCI

Działanie 1.2 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB

NABORY
WNIOSKÓW
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Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek (projekty dot. elektromoblilności)
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa (MSP)
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
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).
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
TERMIN NABORU:
Od 01 marca 2016 do 30 czerwca 2017 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-projekty-br-przedsiebiorstw-111-badaniaprzemyslowe-i-prace-rozwojowe-realizowane-przez-przedsiebiorstwa-4/

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI

Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa (duże firmy)

SZYBKIE
LINKI:

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
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).
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Duże przedsiębiorstwa

AKTUALNOŚCI
TERMIN NABORU:
Od 01 marca 2016 do 30 czerwca 2017 r.
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INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-projekty-br-przedsiebiorstw-111-badaniaprzemyslowe-i-prace-rozwojowe-realizowane-przez-przedsiebiorstwa-5/

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
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).
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
 przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo
 konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).
TERMIN NABORU:
Od 01 marca 2016 do 28 kwietnia 2017 r. – INNOCHEM – sektorowy program dotyczące
branży chemicznej,
Od 14 marca do 28 kwietnia 2017 r. – WoodINN – sektorowy program badawczy
dotyczący branży drzewnej, leśnej i meblarskiej
Od 28 marca do 21 kwietnia 2017 r. – INNOWACYJNY RECYKLING
Od 5 maja do 6 lipca 2017 r. GameINN – sektor gier komputerowych
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
INnoNeuroPharm: http://www.ncbr.gov.pl/funduszeeuropejskie/poir/konkursy/innoneuropharm2017/
Innowacyjny recycling: http://www.ncbr.gov.pl/funduszeeuropejskie/poir/konkursy/nnowacyjnyecykling2017/
WoodInn: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/woodinn1/
GameInn: http://www.ncbr.gov.pl/funduszeeuropejskie/poir/konkursy/konkurs5122017gameinn/

Działanie 1.2 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczorozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną
infrastrukturę, która służyć będzie 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.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu
centra badawczo-rozwojowe.
TERMIN NABORU:
Od 8 maja do 7 lipca 2017 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Ministerstwo Rozwoju
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/21-wsparcie-inwestycji-w-infrastrukture-brprzedsiebiorstw-10/

Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów –
INNO_LAB
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Finansowanie przeznaczone jest przede wszystkim na:
1. organizację naboru i oceny pomysłów zgłaszanych do Programu Dobry Pomysł wyłącznie
przez osoby fizyczne oraz rozliczanie i monitorowanie;
2. koszty usług doradczych związanych ze świadczeniem usług dla Pomysłodawców;
3. koszty wynajmu aparatury, certyfikacji;

WRÓĆ DO:
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4. koszty wynajmu lub utrzymania budynków niezbędnych do realizacji Programu Dobry
Pomysł, w proporcji odpowiedniej do rzeczywistego wykorzystania powierzchni biurowej;
5. działania informacyjno-promocyjne Programu Dobry Pomysł.
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Osoba prawna, której zgodnie ze statutem, umową spółki lub innym przewidzianym prawem
dokumentem, celem jest wspieranie działalności innowacyjnej i innowacyjnych przedsięwzięć
gospodarczych oraz która:
a) nie działa w celu osiągnięcia zysku i przeznacza zysk na cele statutowe albo działa dla
zysku, ale przeznacza zysk na cele statutowe, oraz której zysk lub środki zgromadzone
w ramach kapitałów lub funduszy nie są dzielone między członków, zgodnie ze
statutem, umową spółki lub innym przewidzianym prawem dokumentem, albo
b) jest jednostką sektora finansów publicznych albo
c) jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa.
Wnioskodawcą może być również konsorcjum ww. osób prawnych obejmujące nie więcej niż 4
podmioty.
TERMIN NABORU:
Od 10 do 25 kwietnia 2017 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Ministerstwo Rozwoju
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/24-wspolpraca-w-ramach-krajowegosystemu-innowacji-241-centrum-analiz-i-pilotazy-nowych-instrumentow-innolab-1/

Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4
Stock
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
1) Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu przez wnioskodawcę usług
doradczych na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o
charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne
rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy
TERMIN NABORU:
od 21 listopada 2016 do 20 listopada 2017 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Polska Agencja rozwoju Przedsiębiorczości
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
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http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/31-finansowanie-innowacyjnej-dzialalnoscimsp-z-wykorzystaniem-kapitalu-podwyzszonego-ryzyka-315-wsparcie-msp-w-dostepie-dorynku-kapitalowego-4-stock-1/
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Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek (projekty dot. elektromoblilności)
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów w zakresie elektromobilności
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).Dofinansowanie może być
przyznane na projekty dotyczące wdrożenia prac badawczo-rozwojowych odnoszących się do
co najmniej jednego z następujących typów projektów:
1) projekty dotyczące aspektów technicznych, specyficznych dla produkcji samochodów
lub autobusów elektrycznych bądź produkcji specyficznych części/podzespołów do
samochodów lub autobusów elektrycznych,
2) projekty dotyczące infrastruktury zasilającej do pojazdów elektrycznych i jej integracji z
siecią elektroenergetyczną,
3) projekty dotyczące technologii ładowania i magazynowania energii w celu zasilania
pojazdów elektrycznych,
4) projekty dotyczące utylizacji i recyclingu komponentów ładowania i magazynowania
energii (produkty zaprojektowane zgodnie z zasadą cradle to cradle).
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
TERMIN NABORU:
od 13 marca do 26 kwietnia 2017 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/32-wsparcie-wdrozen-wynikow-prac-br321-badania-na-rynek-280418/

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników
prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na
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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.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
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TERMIN NABORU:
od 13 marca do 26 kwietnia 2017 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/32-wsparcie-wdrozen-wynikow-prac-br321-badania-na-rynek-280417/
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PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA
AKTULANE NABORY

SZYBKIE
LINKI:

Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł
administracyjnych i zasobów nauki (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł
administracyjnych)
Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury (II nabór)
Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (II nabór)
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Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora
publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ I
projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych)
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektu:
Typ I: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
 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.
TERMIN NABORU:
od 30 września 2016 do 31 maja 2017 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/231-cyfrowe-udostepnienie-informacjisektora-publicznego-isp-ze-zrodel-administracyjnych-i-zasobow-nauki-typ-i-projektu-cyfroweudostepnienie-isp-ze-zrodel-administracyjnych-1/

Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury (II nabór)
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektów:

WRÓĆ DO:
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Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury
Dofinansowanie udzielane jest projektom dzięki którym zostaną zdigitalizowane zasoby
kultury, w tym materiały archiwalne, nastąpi zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości
cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także polepszenie możliwości ich
ponownego wykorzystania.
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
 państwowe lub współprowadzone z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(MKiDN) instytucje kultury,
 Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
 ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,
 jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie
nadzorowane,
 biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego,
 partnerstwa zawiązane pomiędzy ww. podmiotami oraz partnerstwa ww. podmiotów z
przedsiębiorcami lub organizacjami pozarządowymi.
TERMIN NABORU:
od 1 stycznia do 31 maja 2017 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-cyfrowa-dostepnosc-i-uzytecznoscinformacji-sektora-publicznego-232-cyfrowe-udostepnienie-zasobow-kultury-1/

Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji
cyfrowych (II nabór)
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektów:
Działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych.
W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie
innych aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia form przekazywania wiedzy, które będą integrować
oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym
kontekście, dopuszczalne są projekty kompleksowe, łączące różnorodne formy dotarcia do
ostatecznego odbiorcy..
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są:
 organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817),
 JST oraz ich związki i stowarzyszenia,
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Instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,
partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.
Ponadto, dopuszcza się występowanie podmiotów (JST na poziomie gminy)
upoważnionych do dokonywania wydatków, zgodnie z zapisami Zasad kwalifikowania
wydatków w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji
cyfrowych.
TERMIN NABORU:
od 30 stycznia do 04 maja 2017 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/31-dzialania-szkoleniowe-na-rzeczrozwoju-kompetencji-cyfrowych-1/
OGŁOSZENIE:
https://cppc.gov.pl/ii-nabor-wnioskow-popc-3-1/
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PROGRAMY NCBiR | NCN | FNP
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Program TEAM
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Celem programu TEAM jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych
prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata (niezależnie od ich narodowości) w
jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej
innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający
co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie naukowe poparte osiągnięciami o
międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swoim zespole młodych uczonych:
studentów, doktorantów lub młodych doktorów.
TERMIN NABORU:
Rozpoczęcie: połowa sierpnia 2017, termin składania wniosków: połowa października 2017.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/

Program TECH TEAM
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Celem programu TEAM-TECH jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych
prowadzonych przez uczonych (niezależnie od narodowości) posiadających wybitne
doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w
realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców
biznesowych.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający
co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte
osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swym zespole młodych
uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.

TERMIN NABORU:
Rozpoczęcie: 20.04.2017 --- termin składania wniosków: 20.06.2017
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/

SZYBKIE
LINKI:
Program FIRST TEAM
AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW








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

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Celem programu FIRST TEAM jest rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów
badawczych prowadzonych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich
narodowości) i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia
na wczesnych etapach ich kariery naukowej lub osób mających przerwę w pracy badawczej.
Wsparcie w ramach programu będzie udzielane zespołom prowadzącym badania w jednostkach
naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych
obszarach i posiadających partnera naukowego.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający
stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza
data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w
konkursie. Termin 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia
naukowego, o ile wnioskodawca będzie spełniał warunki opisane w dokumentacji konkursowej.
W ramach realizacji projektu jego kierownik powinien zatrudnić w swym zespole młodych
uczonych: studentów, doktorantów i młodych doktorów.
Kierownik w czasie realizacji projektu będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze
50% etatu na rzecz projektu.
TERMIN NABORU:
Rozpoczęcie: połowa sierpnia 2017, termin składania wniosków: połowa października 2017.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI

Program POWROTY

SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW








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

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Celem programu POWROTY jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania
innowacyjnych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych
doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), powracających do pracy naukowej
po przerwie w pracach B+R, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce,
pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody doktor (niezależnie od narodowości)
posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat, przy czym początek tego
okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania
wniosków w konkursie. Terminu 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od
uzyskania stopnia naukowego, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji konkursowej.
Równocześnie, wnioskodawca w konkursie jest osobą powracającą do pracy naukowej po
przerwie trwającej co najmniej 9 miesięcy, spowodowanej w szczególności pracą w innych
sektorach gospodarki lub w sektorze B+R, ale bez udziału w prowadzeniu badań (np. broker
naukowo-technologiczny, administracja, zarządzanie) lub po przerwie związanej z
rodzicielstwem.
Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w
wymiarze 60% etatu na rzecz projektu.
TERMIN NABORU:
15 lutego 2017 – 15 kwietnia 2017 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/

Program HOMING
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Celem programu HOMING jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania przełomowych
projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego
świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju
wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub
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przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem
partnera naukowego.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
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Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody doktor (niezależnie od narodowości)
posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat, przy czym początek tego
okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania
wniosków w konkursie. Terminu 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od
uzyskania stopnia naukowego, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji konkursowej.
Równocześnie wnioskodawca w konkursie musi spełnić łącznie następujące warunki:
 przebywał poza Polską nieprzerwanie przez co najmniej 9 miesięcy w celu prowadzenia
badan naukowych;
 ma zamiar przyjechać do Polski nie później niż w terminie rozpoczęcia projektu lub
przyjechał do Polski nie wcześniej niż w roku poprzedzającym termin składania
wniosków w konkursie. W pierwszym z planowanych konkursów dopuszczalny termin
przyjazdu do Polski zostaje przesunięty do dn. 1 stycznia 2013 r.
Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w
wymiarze 60% etatu na rzecz projektu.
TERMIN NABORU:
Rozpoczęcie: połowa sierpnia 2017, termin składania wniosków: połowa października
2017
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.fnp.org.pl/oferta/homing/

Narodowe Centrum Nauki
Program OPUS
Konkurs na projekty badawcze w tym na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo badawczej
niezbędnej do realizacji tych projektów.
TERMIN NABORU:
15 marca– 15 czerwca 2017 r.
15 września – 15 grudnia 2017 r.

Program PRELUDIUM
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nie
posiadające stopnia naukowego doktora
TERMIN NABORU:
15 marca– 15 czerwca 2017 r.
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15 września – 15 grudnia 2017 r.

Program HARMONIA

SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

Konkurs na projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
TERMIN NABORU:
15 czerwca– 15 września 2017 r.

Program MAESTRO
Konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację
pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych ważnych dla rozwoju nauki,
wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
TERMIN NABORU:
15 czerwca– 15 września 2017 r.
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Program SONATA
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową
posiadające stopnia naukowego doktora
TERMIN NABORU:
15 czerwca– 15 września 2017 r.

Program SONATA BIS
Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego,
realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały
stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
TERMIN NABORU:
15 czerwca 2016 r. – 15 września 2017 r.

Program ETIUDA
Konkurs na stypendia doktorskie.
TERMIN NABORU:
15 czerwca 2016 r. – 15 września 2017 r.

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

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

Program TANGO

SZYBKIE
LINKI:

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

AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW








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

SZYBKIE
LINKI:

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

AKTUALNOŚCI

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

NABORY
WNIOSKÓW

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

Mikroprojekty muszą wpisywać się w cele Osi Priorytetowych i realizować wskaźniki produktu
Programu.
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
 władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia
 organizacje powołane przez władze publiczne
 organizacje pozarządowe
 Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
 kościoły i związki wyznaniowe
 stowarzyszenia i związki działające w obszarze turystyki
 instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe
 izby, stowarzyszania, związki i organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego
 izby, stowarzyszania, związki i organizacje reprezentujące interesy przedsiębiorców i
pracowników oraz samorządu gospodarczego i zawodowego
ZASIĘG TERYTORIALNY:
Po stronie polskiej zamyka się w obszarach administracyjnych powiatów: brzeskiego,
kędzierzyńsko-kozielskiego, kluczborskiego, nyskiego, krapkowickiego, oleskiego,
namysłowskiego, opolskiego, prudnickiego, strzeleckiego oraz miasta Opole.
Po stronie czeskiej zamyka się w obszarach powiatów: Jeseník (z wyjątkiem katastru gminy
Bílá Voda), Bruntál, Olomouc, Přerov, Prostějov.
TERMIN NABORU:
Nabór ciągły
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Euroregion Pradziad
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.europradziad.pl/index2.php

INTERREG EUROPA
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Program Interreg Europa nie jest programem infrastrukturalnym, wspiera projekty o charakterze
miękkim.
Program umożliwia unowocześnianie polityk i programów rozwoju regionalnego. W ramach
projektów wspierana jest wymiana doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród instytucji z Unii
Europejskiej, Norwegii oraz Szwajcarii.
Współpraca nad wybraną dziedziną polityki, przykładowo tworzeniem warunków dla rozwoju
innowacyjności, pozwala na zaplanowanie zmian w konkretnych instrumentach polityki (np.
regionalnym programie operacyjnym). Przykładem wpływu na instrument polityki może być
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zmiana w systemie zarządzania regionalnym programem operacyjnym - nowe metody oceny
wniosków lub zmiany w systemie naboru projektów do RPO.
Rezultatem może być także opracowanie koncepcji nowego projektu do finansowania ze
środków programu regionalnego (RPO) lub krajowego (np. PO WER, PO Polska Wschodnia itp.),
wprowadzenie zmian o charakterze strategicznym (np. dodanie do strategii nowego celu,
zmiany/aktualizacje strategii, planów, zmiany w otoczeniu prawnym itp.).
Rekomendowana przez Wspólny Sekretariat liczba partnerów w projekcie wynosi od 5 do 10
instytucji.
Tematyka programu obejmuje wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i
innowacje, zwiększanie konkurencyjności MŚP, wspieranie przejścia na gospodarkę
niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz ochronę środowiska i promowanie efektywnego
gospodarowania zasobami.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
 władze publiczne wszystkich szczebli,
 instytucje publiczne (podmioty prawa publicznego zgodnie z dyrektywą 2014/24/WE
ws. zamówień publicznych), przykładowo, uczelnie, agencje rozwoju, instytuty itp.
 prywatne podmioty non profit posiadające osobowość prawną, przykładowo, uczelnie
prywatne, izby, fundacje itp.
Pełne definicje poszczególnych kategorii podmiotów są dostępne w podręczniku programu
- Programme Manual
TERMIN NABORU:
01 marca 2017 – 30 czerwca 2017 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Wspólny Sekretariat Programu w Lille (Francja).
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
https://www.ewt.gov.pl/wyniki-wyszukiwania/trzeci-nabor-wnioskow-interreg-europa/
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PROGRAM KREATYWNA EUROPA
AKTULANE NABORY
Komponent MEDIA

SZYBKIE
LINKI:

Development – projekt pojedynczy
TV Programming
Festiwale filmowe
Dystrybucja – schemat selektywny

AKTUALNOŚCI

Komponent KULTURA
Tłumaczenia Literackie
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Komponent MEDIA
Development – projekt pojedynczy
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
W ramach tego obszaru dofinansowania istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na
rozwój pojedynczego projektu filmowego lub VR przeznaczonego do dystrybucji kinowej, emisji
telewizyjnej lub do wykorzystania komercyjnego na platformach cyfrowych w następujących
kategoriach: animacja, dokument kreatywny oraz fabuła.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
 Wnioski mogą składać niezależne europejskie firmy producenckie, które funkcjonują
legalnie od co najmniej 12 miesięcy i mogą przedstawić udowodnione osiągnięcia oraz
posiadają przynajmniej 50% praw do projektu.
TERMIN NABORU:
 20 kwietnia 2017, do godz. 12:00 czasu brukselskiego
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://kreatywna-europa.eu/aplikacje/development-projekt-pojedynczy-2-2/

TV Programming

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Schemat dofinansowania skierowany do niezależnych, europejskich firm produkcyjnych,
chcących wyprodukować film (pojedynczy lub w odcinkach) przeznaczony do emisji w telewizji.
Za kwalifikowalne będą uznane europejskie filmy telewizyjne, z założenia przeznaczone
do rozpowszechniania w telewizji lub (w drugiej kolejności) przeznaczone do projekcji kinowych.
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
 Niezależne firmy producenckie, które chcą wyprodukować film przeznaczony do emisji
w telewizyjny. Wnioskodawca musi być większościowym producentem utworu jeśli
chodzi o prawa autorskie. W przypadku koprodukcji 50%-50% wnioskodawca powinien
zostać wyznaczony przez partnerów jako producent delegowany.
TERMIN NABORU:
 Czwartek 25 maja 2017, do godz. 12:00 czasu brukselskiego
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://kreatywna-europa.eu/aplikacje/tv-programming/

Festiwale filmowe
SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Obszar dofinansowania skierowany do organizatorów festiwali filmowych, których przynajmniej
70% prezentowanego repertuaru lub co najmniej 100 tytułów pełnometrażowych (lub 400
tytułów w przypadku festiwali filmów krótkometrażowych) pochodzi z krajów uczestniczących
w komponencie MEDIA. Dodatkowo połowa z tych filmów musi pochodzić z innego kraju niż ten,
w którym odbywa się wydarzenie. Program festiwalu powinien być narodowo zróżnicowany
pod kątem doboru repertuaru – w repertuarze muszą się znaleźć filmy z przynajmniej 15 różnych
krajów uczestniczących w Programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioskodawcą może być wyłącznie podmiot europejski, mający siedzibę w państwie
uczestniczącym w komponencie MEDIA :
 prywatne przedsiębiorstwo, organizacja nienastawiona na zysk
 stowarzyszenie
 organizacja dobroczynna
 fundacja
 organ samorządu lokalnego

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI

 rada miejska, itp.
Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o przyznanie dotacji.
TERMIN NABORU:
 Czwartek 27 kwietnia 2017, do godz. 12:00 czasu brukselskiego

SZYBKIE
LINKI:

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://kreatywna-europa.eu/aplikacje/festiwale-filmowe/

AKTUALNOŚCI

Dystrybucja – schemat selektywny
NABORY
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NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Niniejszy schemat wspiera kampanie dystrybucyjne niekrajowych europejskich filmów,
zgłoszonych w ramach kwalifikującej się grupy minimum 7 uprawnionych dystrybutorów,
koordynowanych przez agenta sprzedaży.
Celem schematu jest sprzyjanie i wspieranie szerszej ponadnarodowej dystrybucji niedawno
wyprodukowanych europejskich filmów niekrajowych poprzez zachęcanie dystrybutorów
kinowych do inwestowania w promocję i odpowiednią dystrybucję filmów europejskich,
pochodzących z innych krajów niż ich własny. Schemat ma również na celu sprzyjanie
nawiązywaniu relacji między sektorem produkcji i dystrybucji i w ten sposób podnoszenie
konkurencyjności niekrajowych filmów europejskich.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wniosku o dofinansowanie muszą być złożone w ramach kwalifikującej się grupy minimum 7
uprawnionych dystrybutorów, koordynowanych przez agenta sprzedaży.

TERMIN NABORU:
 Środa 14 czerwca 2017, do godz. 12:00 czasu brukselskiego
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://kreatywna-europa.eu/aplikacje/dystrybucja-schemat-selektywny/

Komponent KULTURA
Tłumaczenia Literackie
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI

Dofinansowywanie na projekty tłumaczeń z jednego języka europejskiego na inny język
europejski oraz promocję książek i ich autorów. Kwalifikowane są języki urzędowe krajów
uczestniczących w Programie, łacina i starożytna greka. Kwalifikowana jest tylko beletrystyka
(fikcja literacka) niezależnie od gatunku.
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Głównymi celami wsparcia tłumaczeń literackich są:
 wspieranie różnorodności kulturalnej i językowej Unii Europejskiej
 promowanie międzynarodowego obiegu wysokiej jakości utworów literackich
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
O granty mogą ubiegać się wydawcy lub wydawnictwa zarejestrowane w krajach
uczestniczących w Programie, posiadające osobowość prawną od minimum 2 lat (w dniu, w
którym upływa termin składania wniosków).
TERMIN NABORU:
 do 7 lutego 2018
 do 6 lutego 2019
 do 5 lutego 2020
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://kreatywna-europa.eu/aplikacje/tlumaczenia-literackie/

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI

PROGRAM EUROPA DLA OBYWATELI
Komponent 1: Pamięć europejska
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
W ramach Komponentu 1. Pamięć europejska dofinansowanie mogą uzyskać projekty
zachęcające do refleksji na temat europejskiej różnorodności kulturowej i szeroko rozumianych
wspólnych wartości, dotyczące przyczyn pojawienia się reżimów totalitarnych w historii
nowożytnej Europy (szczególnie, ale nie wyłącznie, nazizmu, który doprowadził do Holokaustu,
faszyzmu, stalinizmu i totalitarnych reżimów komunistycznych) oraz upamiętniające ofiary ich
zbrodni.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
 Publiczne samorządy terytorialne/władze regionalne,
 Organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego,
stowarzyszenia ocalałych,
 Organizacje kulturalne, młodzieżowe, edukacyjne i badawcze,
 Stowarzyszenia miast partnerskich.
PARTNEWRSTWO
 W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej jednego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej.
 Projekt może być realizowany bez udziału partnerów zagranicznych, niezbędne jest
jednak wykazanie europejskiego wymiaru planowanych działań.
 Pierwszeństwo przyznaje się projektom międzynarodowym.

TERMIN NABORU:

Do 1 marca 2018 r.
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/pamiec-europejska/

Komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo
obywatelskie
Działanie 2.1 Partnerstwo miast
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Działanie 2.1. Partnerstwo miast wspiera projekty współpracy pomiędzy samorządami, mające
na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym i unijnym do angażowania się
społecznego, politycznego oraz wolontariatu, zgodnie z celami programu „Europa dla

obywateli”. Kilkudniowe (do 21 dni) spotkania obywateli i przedstawicieli współpracujących
samorządów charakteryzują się szerokim zasięgiem (dotyczy to także mniejszych projektów)
i różnorodnością prowadzonych działań. Szczególne znaczenie mają w tym kontekście debaty
obywateli na tematy związane z konkretnymi kwestiami z europejskiej agendy politycznej.

SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW








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

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
 Miasta/władze miejskie,
 Gminy (miejskie/wiejskie),
 Komitety do spraw partnerstwa,
 Inne organizacje nienastawione na zysk, reprezentujące samorządy terytorialne.
PARTNEWRSTWO
 W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 2 krajów, w których co
najmniej jeden jest państwem członkowskim Unii Europejskiej (organizacje nie muszą
mieć formalnie udokumentowanej współpracy – np. podpisanej umowy partnerskiej),
 W projekcie musi brać udział co najmniej 25 zaproszonych zagranicznych uczestników
z krajów partnerstwa innych niż kraj goszczący.

TERMIN NABORU:
 do 1 września 2017
 do 1 marca 2018
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/partnerstwo-miast/

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

TERMIN NABORU:
 do 1 września 2017
 do 1 marca 2018
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/sieci-miast/
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PROGRAMY MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
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Programy Ministra ogłaszane są jesienią (przeważnie
wrzesień/październik) danego roku na realizację zadań
w roku następnym.
Aktualne ogłoszenia publikowane są na stronie
www.mkidn.gov.pl w zakładce finanse/programy ministra.
Poniżej przedstawiamy poglądowo programy na rok 2017
(szczegóły konkursów mogą ulec zmianie).

DZIEDZICTWO KULTUROWE.
Ochrona zabytków
Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań:
1) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia
dofinansowania;
2) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia
dofinansowania dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz obszarowych);
3) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat
poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót
określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków);
4) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat
poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót
określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków)
dla zabytków w pisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za
Pomnik Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz obszarowych).
Do programu nie kwalifikują się zadania, które są współfinansowane ze środków
europejskich
Beneficjenci:
O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się podmioty prawa polskiego osoby
fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI

właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w
trwałym zarządzie.

Kolekcje muzealne

SZYBKIE
LINKI:

Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań mających na celu rozbudowę
kolekcji zgromadzonych w muzeach.

AKTUALNOŚCI

Beneficjenci:
O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się państwowe i samorządowe instytucje
kultury, będące muzeami wpisanymi do Państwowego Rejestru Muzeów.

NABORY
WNIOSKÓW

Wspieranie działań muzealnych
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Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań związanych z działalnością
merytoryczną muzeów.
Beneficjenci:
O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać następujące podmioty prawa
polskiego:
1) samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez
ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
2) organizacje pozarządowe;
3) podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Kultura Ludowa i tradycja
Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań mających na celu wspieranie
przedsięwzięć związanych ze spuścizną kultur tradycyjnych, przemianami ich elementów
oraz współczesnymi kontekstami ich występowania, w tym odnoszących się także do kultur
mniejszości narodowych i etnicznych oraz tradycji środowiskowych.
Beneficjenci:
O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać następujące podmioty prawa
polskiego:
1) samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez
ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
2) organizacje pozarządowe;
3) podmioty prowadzące działalność gospodarczą
4) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

WRÓĆ DO:
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Ochrona zabytków archeologicznych
Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań służących ochronie
dziedzictwa archeologicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, realizowanych zgodnie z
obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami.
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Beneficjenci:
O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa
polskiego:
1)samorządowe instytucje kultury;
2)państwowe instytucje kultury;
3)organizacje pozarządowe;
4)publiczne uczelnie akademickie;
5)niepubliczne uczelnie akademickie;
6)podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony dziedzictwa
kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie
wiedzy na jego temat.
Beneficjenci:
O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa
polskiego:
1) samorządowe instytucje kultury;
2) państwowe instytucje kultury;
3) archiwa państwowe
4) organizacje pozarządowe;
5) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne

Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą
Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań dotyczących opieki nad
miejscami pamięci znajdującymi się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz
upowszechnianie wiedzy na ich temat.
Beneficjenci:
O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa
polskiego:
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1)
2)
3)
4)
5)
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samorządowe instytucje kultury;
państwowe instytucje kultury;
fundacje ustanowione przez Skarb Państwa
organizacje pozarządowe;
kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne

Badanie polskich strat wojennych
Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań z zakresu badań nad polskimi
stratami wojennymi.
Beneficjenci:
O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się państwowe i samorządowe instytucje
kultury, w tym muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów oraz biblioteki posiadające
zbiory artystyczne.

PROGRAM Z ZAKRESU TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEH
I EDUKACJI KULTURALNEJ
Muzyka
Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań o zasięgu ogólnopolskim i
międzynarodowym prezentujących różnorodne aspekty polskiej i światowej kultury muzycznej.
Beneficjenci:
O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa
polskiego:
1. samorządowe instytucje kultury -z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez
ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
2. organizacje pozarządowe;
3. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
4. podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Zamówienia kompozytorskie
Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań obejmujących zamówienie
wraz z publicznym prawykonaniem „na żywo” (ewentualnie z jednym lub dwoma
powtórzeniami) jednego nowego dzieła muzycznego, muzyczno-choreograficznego, słowno-
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muzycznego lub multimedialnego z dominującą obecnością muzyki. Dzieło będące
przedmiotem zadania może reprezentować dowolny gatunek i estetykę.
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Beneficjenci:
O dofinansowanie w ramach programu ubiegać się mogą następujące podmioty prawa
polskiego:
1) państwowe instytucje kultury;
2) samorządowe instytucje kultury;
3) organizacje pozarządowe;
4) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
5) uczelnie artystyczne;
6) publiczne szkoły artystyczne;
7) niepubliczne szkoły artystyczne;
8) podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Teatr i taniec
Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań o zasięgu ogólnopolskim i
międzynarodowym prezentujących różnorodne dziedziny teatru, dramaturgii oraz tańca
współczesnego.
Beneficjenci:
O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa
polskiego:
1. samorządowe instytucje kultury -z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez
ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
2. organizacje pozarządowe;
3. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
4. podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Sztuki wizualne
Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowani e zadań o zasięgu ogólnopolskim i
międzynarodowym prezentujących różnorodne zjawiska z obszaru współczesnych sztuk
wizualnych.
Beneficjenci:
O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa
polskiego:
1. samorządowe instytucje kultury -z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez
ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
2. organizacje pozarządowe;
3. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
4. podmioty prowadzące działalność gospodarczą
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Regionalne kolekcje sztuki współczesnej
Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań związanych z zakupem
dzieł/obiektów sztuki służących rozbudowie i uzupełnieniu regionalnych kolekcji sztuki
współczesnej dla stworzenia powiązanych z nimi programów edukacyjnych i promocyjnych.
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Beneficjenci:
O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa
polskiego:
1) państwowe instytucje kultury;
2) samorządowe instytucje kultury;
3) organizacje pozarządowe,

Film
Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań o zasięgu ogólnopolskim i
międzynarodowym prezentujących dokonania polskiej i światowej kinematografii.
Beneficjenci:
O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa
polskiego:
1. samorządowe instytucje kultury -z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez
ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
2. organizacje pozarządowe;
3. podmioty prowadzące działalność gospodarczą

PUNKTY
INFORMACYJNE

Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży
Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań o zasięgu regionalnym,
ogólnopolskim lub międzynarodowym prezentujących wartościową ofertę artystyczną dla
dzieci i młodzieży do 18 roku życia.
Beneficjenci:
O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się następujące podmioty prawa
polskiego:
1) samorządowe instytucje kultury –z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez
ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
2) organizacje pozarządowe;
3) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
4) podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
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Edukacja artystyczna
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Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań z zakresu edukacji
artystycznej i działalności artystycznej uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni
artystycznych.
Beneficjenci:
 uczelnie artystyczne
 publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość
 jednostki samorządu terytorialnego –wyłącznie jako organy prowadzące publiczne
szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej
 księgowości
 podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w
przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości
 organizacje pozarządowe
 samorządowe instytucje kultury –z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez
ministra i jednostki samorządu terytorialnego
 placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych

Edukacja kulturalna
Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań edukacyjno-animacyjnych
(dla wszystkich grup wiekowych).
Beneficjenci:
O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się następujące podmioty prawa
polskiego:
1) samorządowe instytucje kultury –z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez
ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
2) organizacje pozarządowe;
3) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
4) podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Kultura dostępna
Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań skoncentrowanych na
nieodpłatnym uczestnictwie osób o utrudnionym dostępie do narodowych zasobów dóbr
kultury i instytucji kultury ze względu na niepełnosprawność i/lub bariery przestrzenne,
ekonomiczne, społeczno-mentalne, kompetencyjne i prawne.

WRÓĆ DO:
SPIS TREŚCI

SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW








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

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

Beneficjenci:
1. O dofinansowanie w ramach programu ubiegać się mogą następujące podmioty prawa
polskiego:
1) państwowe instytucje kultury;
2) samorządowe instytucje kultury;
3) uczelnie artystyczne;
4) publiczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość;
5) niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość;
6) jednostki samorządu terytorialnego wyłącznie jako organy prowadzące publiczne
szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości;
7) podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w
przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości.
8) organizacje pozarządowe;
9) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
10) podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
2. Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy
zadeklarują podjęcie współpracy i zawarcie umowy partnerskiej z co najmniej jednym ze
wskazanych niżej podmiotów:
1) instytucje kultury;
2) organizacje pozarządowe;
3) podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
4) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
5) ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, domy samotnej matki, domy
dziecka, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, domy/ośrodki opieki/seniora,
świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, młodzieżowe ośrodki
socjoterapeutyczne, szpitale;
6) przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne rozumiane jako
publiczne i/lub niepubliczne instytucje oświatowo-wychowawcze;
7) inne.

PROGRAM Z ZAKRESU LITERATURY I PROMOCJI
CZYTELNICTWA
Literatura
Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań dotyczących publikacji
utworów niedostępnych na rynku księgarskim.
Beneficjenci:
O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać następujące podmioty prawa
polskiego:
1) samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez
ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
2) organizacje pozarządowe;
3) podmioty prowadzące działalność gospodarczą
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Promocja czytelnictwa
Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań promujących czytelnictwo.
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Beneficjenci:
O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać następujące podmioty prawa
polskiego:
1) samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez
ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
2) organizacje pozarządowe;
3) podmioty prowadzące działalność gospodarczą
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Czasopisma
Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie wydawania ogólnopolskich
czasopism kulturalnych, w tym dla dzieci i młodzieży, w wersji papierowej i/lub elektronicznej.
Beneficjenci:
O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać następujące podmioty prawa
polskiego:
1) samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez
ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
2) organizacje pozarządowe;
3) podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Partnerstwo dla książki
Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań edukacyjnych, promocyjnych i
animacyjnych realizowanych przez księgarnie oraz biblioteki publiczne.
Beneficjenci:
O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać następujące podmioty prawa
polskiego:
1) biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury;
2) samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne
3) organizacje pozarządowe;
4) podmioty prowadzące działalność gospodarczą
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PROGRAM INFRASTRUKTURALNE
Infrastruktura kultury
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Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących
prowadzeniu działalności kulturalnej.
Beneficjenci:
O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa
polskiego:
1) państwowe instytucje kultury;
2) organizacje pozarządowe;
3) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne

Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań
inwestycyjnych służących prowadzeniu działalności edukacyjnej i artystycznej.
Beneficjenci:
O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa
polskiego:
1) uczelnie artystyczne;
2) publiczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość;
3) niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość;
4) jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące publiczne
szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości;
5) podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w
przypadku szkół nie prowadzących samodzielnej księgowości;
6) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, wyłącznie jako organy
prowadzące szkoły artystyczne;
7) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie
pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
8) placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych;
9) w przypadku szkół artystycznych, o których mowa w pkt 2-6 dotyczy także zespołów
szkół artystycznych składających się wyłącznie ze szkół artystycznych

Infrastruktura domów kultury
Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących
prowadzeniu edukacji kulturalnej.
Beneficjenci:
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O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa
polskiego:
1) domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status
samorządowej instytucji kultury –z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez
ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
2) biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą
domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki;
3) jednostki samorządu terytorialnego –wyłącznie jako organy prowadzące dla
podmiotów, o których mowa w pkt. 1 i 2.

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

Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rodzaje przedsięwzięć:
1) W ramach programu można ubiegać się o promesę ministra na dofinansowanie wkładu
własnego, dla zadań niekomercyjnych:
1. które ubiegają się o dofinansowania w ramach następujących programów
europejskich:
a. 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020,
b. Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2014-2020,
c. Programu Kreatywna Europa,
d. d)Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
2. które w całości są zgodne z wymogami programów europejskich, o których mowa w
ust. 1;
3. w przypadku których nie zawarto jeszcze wiążącej umowy na dofinansowanie w
ramach jednego z programów europejskich, o których mowa w pkt. 1, z zastrzeżeniem
ust. 2;
4. których zakres dotyczy:
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a. ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego,
b. budowy nowych obiektów, rozbudowy, przebudowy, remontu infrastruktury
kultury oraz infrastruktury szkolnictwa artystycznego,
c. realizacji międzynarodowych przedsięwzięć kulturalnych,
d. rozwoju społeczeństwa informacyjnego w dziedzinie kultury,
e. rozwoju zasobów ludzkich oraz podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa.
2) W przypadku zadań określonych w ust. 1 pkt. 3 umowa finansowa w ramach jednego z
programów europejskich, o których mowa w ust. 1 pkt.1, nie może zostać zawarta przed
datą złożenia wniosku o przyznanie promesy ministra.
3) W przypadku zadań, określonych w ust. 1 pkt. 1 lit. a, b ,c, d, wniosek o Promesę MKiDN
może zostać złożony dla programu europejskiego, który został zatwierdzony przez Komisję
Europejską oraz dla którego istnieje Uszczegółowienie (lub inny dokument o podobnym
charakterze), a Komitet Monitorujący zatwierdził kryteria wyboru projektów.
4) Z programu wyłączone są zadania dofinansowane w ramach innych programów ministra
oraz programów objętych finansowaniem ze środków budżetu państwa realizowanych
przez państwowe instytucje kultury jako zadanie własne.
Beneficjenci:
O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa
polskiego:
1) państwowe instytucje kultury;
2) samorządowe instytucje kultury;
3) jednostki samorządu terytorialnego;
4) organizacje pozarządowe;
5) kościoły i związki wyznaniowe;
6) publiczne szkoły artystyczne;
7) państwowe uczelnie artystyczne;
8) archiwa państwowe.
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PROGRAMY MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI
Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej – edycja 2017 (Orlik
lekkoatletyczny)
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Rodzaje przedsięwzięć:
Dofinansowaniem w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej mogą być
objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy, przebudowy lub remontu obiektów
lekkoatletycznych, w 3. wariantach realizacyjnych i 2 typach funkcjonalnych:
1) obiekty treningowe;
2) obiekty certyfikowane
Beneficjenci:
O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu ubiegać mogą się następujące
podmioty posiadające obiekt służący klubowi sportowemu :
1. jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. ,poz. 1870) posiadające osobowość
prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;
2. stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty prowadzące
działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz
przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają
zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Termin naboru
 od 3 do 28 kwietnia 2017 r. r.
Szczegółowe informacje:
http://www.msport.gov.pl/komunikaty5/program-rozwoju-infrastruktury-lekkoatletycznejedycja-2017
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PROGRAMY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W OPOLU
SZYBKIE
LINKI:

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W WOJEWÓDZTWIE
OPOLSKIM DLA OSÓB FIZYCZNYCH

AKTUALNOŚCI

EKO-PIEC

NABORY
WNIOSKÓW

Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach Programu EKO-PIEC mogą być finansowane przedsięwzięcia polegające na wymianie
źródeł ciepła dla gospodarstw domowych (kotłowni lub palenisk o niskiej prawności
energetycznej, opalanych paliwem stałym) na nowoczesne o wyższej sprawności:
 kotły opalane paliwami stałymi (biomasa, ekogroszek),
 kotły gazowe,
 kotły na lekki olej opałowy,
 piece zasilane prądem elektrycznym,
 podłączenie do sieci ciepłowniczej,
wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u., służące na potrzeby istniejących lokali i budynków
mieszkalnych jako podstawowe źródło ciepła, gwarantujące uzyskanie efektu ekologicznego,
polegającego na zmniejszeniu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz
zmniejszeniu wytwarzania energii cieplnej na potrzeby ogrzewania. Wymiana źródła ciepła jest
obligatoryjnym elementem przedsięwzięcia.
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Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła dla gospodarstw domowych

Beneficjenci:
Do korzystania z dofinansowania w ramach Programu uprawnione są osoby fizyczne (zwane
dalej wnioskodawcą lub beneficjentem), będące właścicielami, współwłaścicielami lub
wieczystymi użytkownikami nieruchomości, stanowiących lokale mieszkalne i budynki
jednorodzinne położone na terenie województwa opolskiego.
Jeśli wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem więcej niż jednego budynku lub
lokalu mieszkalnego, w którym planuje wymienić źródło ciepła, należy dla każdego z nich złożyć
odrębny wniosek.
Forma wsparcia
Pożyczki (możliwe jest częściowe umorzenie pożyczki)
Termin naboru
 nabór ciągły
Szczegółowe informacje:
http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/pozyczki-dla-osob-fizycznych/eko-piec
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EKO-TERM
Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynku jednorodzinnego bez
wymiany źródła ciepła

SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW
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Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach Programu EKO-TERM mogą być finansowane przedsięwzięcia polegające wyłącznie
na termoizolacji domów jednorodzinnych (wymiana okien z parapetami, drzwi balkonowych i
drzwi zewnętrznych, w tym bram garażowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie
dachu, stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na gruncie lub stropu nad
nieogrzewaną piwnicą/garażem).
Beneficjenci:
Do korzystania z dofinansowania w ramach Programu uprawnione są osoby fizyczne (zwane
dalej wnioskodawcą lub beneficjentem), będące właścicielami, współwłaścicielami lub
wieczystymi użytkownikami nieruchomości, stanowiących budynki jednorodzinne położone na
terenie województwa opolskiego.
Jeśli wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem więcej niż jednego budynku, w
których planuje wykonać termomodernizację bez wymiany źródła ciepła, należy dla każdego z
nich złożyć odrębny wniosek.
Forma wsparcia
Pożyczki (możliwe jest częściowe umorzenie pożyczki)
Termin naboru
 nabór ciągły
Szczegółowe informacje:
http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/pozyczki-dla-osob-fizycznych/eko-term

EKO-DOM
Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynku jednorodzinnego z wymianą
źródła ciepła
Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach Programu EKO-DOM mogą być finansowane przedsięwzięcia polegające na
termoizolacji domów jednorodzinnych (wymiana okien z parapetami, drzwi balkonowych i
drzwi zewnętrznych, w tym bram garażowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie
dachu, stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na gruncie lub stropu nad
nieogrzewaną piwnicą/garażem) wraz z wymianą źródeł ciepła (kotłowni lub palenisk o niskiej
sprawności energetycznej, opalanych paliwem stałym) na nowoczesne o wyższej sprawności:
 kotły opalane paliwami stałymi (biomasa, ekogroszek),
 kotły gazowe,
 kotły na lekki olej opałowy,
 piece zasilane prądem elektrycznym,
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 podłączenie do sieci ciepłowniczej
oraz wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. Nowe źródło ciepła musi pełnić funkcję
podstawowego źródła ciepła, służącego uzyskaniu efektu ekologicznego.

SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI
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Beneficjenci:
Do korzystania z dofinansowania w ramach Programu uprawnione są osoby fizyczne (zwane
dalej wnioskodawcą lub beneficjentem), będące właścicielami, współwłaścicielami lub
wieczystymi użytkownikami nieruchomości, stanowiących budynki jednorodzinne położone na
terenie województwa opolskiego.
Jeśli wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem więcej niż jednego budynku, w
których planuje wykonać termomodernizację bez wymiany źródła ciepła, należy dla każdego z
nich złożyć odrębny wniosek.
Forma wsparcia
Pożyczki (możliwe jest częściowe umorzenie pożyczki)
Termin naboru
 nabór ciągły
Szczegółowe informacje:
http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/pozyczki-dla-osob-fizycznych/eko-dom

OZE
SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

Poprawa jakości powietrza poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii
Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach Programu OZE mogą być finansowane przedsięwzięcia polegające na zakupie i
montażu instalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej na
potrzeby istniejących lub będących w budowie domów jednorodzinnych:
 źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kWt
 pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kW,
 kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kWt,
 systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,
 małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
służących na potrzeby istniejących lub będących w budowie jednorodzinnych budynków
mieszkalnych
Beneficjenci:
Do korzystania z dofinansowania w ramach Programu uprawnione są osoby fizyczne (zwane
dalej wnioskodawcą lub beneficjentem), będące właścicielami, współwłaścicielami lub
wieczystymi użytkownikami nieruchomości, stanowiących jednorodzinne budynki mieszkalne
istniejące bądź w trakcie budowy / lub nieruchomości przeznaczonych do zabudowy
jednorodzinnej położonych na terenie województwa opolskiego.
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Jeśli wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem więcej niż jednego jednorodzinnego
budynku mieszkalnego, w którym planuje wymienić źródło ciepła, należy dla każdego z nich
złożyć odrębny wniosek.
Forma wsparcia
Pożyczki (możliwe jest częściowe umorzenie pożyczki)
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AKTUALNOŚCI

Termin naboru
 nabór ciągły
Szczegółowe informacje:
http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/pozyczki-dla-osob-fizycznych/oze
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INNE INCJATYWY
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Program „Pierwszy Biznes -Wsparcie w starcie II”

SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW








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

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
 Jednorazowa pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 Pożyczka dla przedsiębiorców/pracodawców na stworzenie miejsca pracy
 Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej
pracy zarobkowej:
 absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania
tytułu zawodowego;
 zarejestrowanych bezrobotnych;
 studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów
magisterskich).
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego
przez Powiatowy Urząd Pracy dla:
 osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;
 podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:
o podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
o niepublicznych szkół,
o niepublicznych przedszkoli,
o osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, zamieszkujących lub mających siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących posiadaczami gospodarstwa
rolnego
w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub
prowadzących dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie o
podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych, zatrudniających w okresie ostatnich 6
miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym
wymiarze czasu pracy,
 żłobków lub klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne,
osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których
mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
TERMIN NABORU: nabór ciągły
Fundacja Rozwoju Śląska
ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole
WWW.FUNDACJA.OPOLE.PL
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://wsparciewstarcie.bgk.pl/program/informacje-o-programie/
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Urban Innovative Actions – UIA
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
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Projekty realizowane będą w 3 tematach:
 gospodarka okrężna
 mobilność miejska
 integracja imigrantów i uchodźców
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
 Miasta powyżej 50 tys. mieszkańców
 Grupa miast, która zamieszkiwana jest przez co najmniej 50 tys. mieszkańców. Możliwe
są partnerstwa ponadnarodowe.

TERMIN NABORU:
Do 14 kwietnia 2017 r. – aplikacja elektroniczna
INSTYTUCJA ODPOWIEDZIALNA:
Komisja Europejska
Stały sekretariat UIA - Lille, France
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals
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KONKURSY | WYDARZENIA
PROMOCYJNE
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 Prześlij zdjęcie projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich
wraz z opisem i wygraj atrakcyjne nagrody!
Zapraszamy do udziału w VI edycji konkursu „Fundusze w obiektywie”. Wystarczy
przesłać zdjęcie i opis projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.
Konkurs adresowany jest do osób interesujących się projektami unijnymi. Spośród
wszystkich zgłoszeń wybrane zostaną najciekawsze i nagrodzone bonami
upominkowymi. Termin nadsyłania zgłoszeń w VI edycji konkursu upływa 31 maja
2017 roku.
Więcej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/ofunduszach/promocja/wydarzenia/przeslij-zdjecie-projektu-dofinansowanego-zfunduszy-europejskich-wraz-z-opisem-i-wygraj-atrakcyjne-nagrody/

 Filmy edukacyjne „Fundusze Europejskie krok po kroku”
Ministerstwo Rozwoju serię filmików pokazujących jak zdobyć wsparcie z Funduszy
Europejskich, kto może liczyć na dofinansowanie, a także gdzie szukać bezpłatnych
i sprawdzonych informacji na ten temat. Każdy film jest dedykowany innej grupie i
przedstawia dopasowaną do niej ofertę unijnego wsparcia. Oglądając je dowiesz
się m.in. jak pozyskać fundusze na rozpoczęcie i rozwinięcie własnego biznesu,
założenie startupu, wdrożenie innowacyjnego produktu, pozyskanie zagranicznych
klientów lub jak podnieść kwalifikacje i znaleźć pracę.
Więcej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/ofunduszach/promocja/fundusze-europejskie-w-mediach/filmy-edukacyjne-funduszeeuropejskie-krok-po-kroku/
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 Aktualizacja Szczegółowych Opisów Osi Priorytetowych RPO WO
2014-2020
27 marca 2017 Instytucja zarządzająca RPO WO 2014-2020 przyjęła nowe wersje SZOOP
dla RPO WO 2014-2020, w zakresie EFRR wersja 20, w zakresie EFS wersja 18. Aktualne
wersje dokumentów znajdą państwo na stronie http://rpo.opolskie.pl/?p=106 w zakładce
Dokumenty Regionalne.

 Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO
2014-2020
27 marca 2017 Instytucja zarządzająca RPO WO 2014-2020 przyjęła aktualizację
Harmonogramu Naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WO
2014-2020 na rok 2017 r (wersja 3) oraz Wieloletni plan naborów wniosków w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 –
(wersja 10). Aktualne wersje dokumentów znajdują się na stronie
http://rpo.opolskie.pl/?p=22045
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PORADNIKI | PODRĘCZNIKI | INNE
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 Analiza w zakresie instalacji referencyjnych dla OZE i wysokosprawnej
kogeneracji już dostępna
Opracowanie Analiza w celu określenia nakładów inwestycyjnych instalacji
referencyjnych dla projektów OZE i wysokosprawnej kogeneracji do obliczenia
kwoty pomocy inwestycyjnej zostało wykonane na wspólne zlecenie Towarzystwa
Gospodarczego Polskie Elektrownie, Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni
Zawodowych oraz Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Materiał będzie
wykorzystywany przez beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko 20142020.
Więcej:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/analiza-wzakresie-instalacji-referencyjnych-dla-oze-i-wysokosprawnej-kogeneracji-juzdostepna/

 Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach
finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020. Poradnik dla osób
realizujących projekty oraz instytucji systemu wdrażania
Więcej:
http://www.pokl.opole.pl/download/attachment/9312/poradnik-dlaosob-realizujacych-projekty-oraz-instytucji-systemu-wdrazania.pdf

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

 Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie - poradnik dla MŚP
Tematyka szeroko pojmowanej ochrony prywatności, a w ujęciu wąskim – tematyka
ochrony danych osobowych – nabrała w ostatnich latach bardzo istotnego
znaczenia. Z jednej strony, rozwój nowoczesnych, zautomatyzowanych technik
przetwarzania danych osobowych otwiera przed przedsiębiorcami nieznane dotąd
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możliwości analizy danych osobowych; nie bez przyczyny pojęcie „big data" jest
dzisiaj tak popularne wśród osób zajmujących się ochroną danych osobowych. Z
drugiej strony, minione lata to także stały wzrost zagrożeń dla bezpieczeństwa
danych osobowych i innych informacji przetwarzanych przez przedsiębiorców;
wycieki danych osobowych i włamania do systemów teleinformatycznych, także
tych uchodzących dotąd za bezpieczne, stają się coraz częstsze.
Więcej:
http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=3664A63268A146C5991356
D595A5409E

 Publikacja pn. Potencjalne krajowe źródła finansowania strategii
ponadregionalnych - ze szczególnym uwzględnieniem środków
budżetu państwa
Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Rozwoju opracowało dokument pt.
Potencjalne krajowe źródła finansowania strategii ponadregionalnych – ze
szczególnym uwzględnieniem środków budżetu państwa.
Więcej: http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=467&idd=8896

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

 Fundusze Europejskie bez barier
Jakie prawa mają osoby z niepełnosprawnościami jako uczestnicy projektów
unijnych? Jakie obowiązki muszą spełnić projektodawcy i instytucje korzystające ze
środków unijnych, aby zapewnić dostępność realizowanych projektów? Odpowiedzi
na te pytania zawiera zestaw działań zaproponowanych przez Ministerstwo
Rozwoju.
Więcej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/funduszeeuropejskie-otwieraja-sie-na-osoby-z-niepelnosprawnosciami/
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 Poradnik Komisji Europejskiej w zakresie zamówień publicznych
Dokument zawiera porady jak unikać błędów, które często pojawiają się podczas
udzielania zamówień publicznych dotyczących projektów współfinansowanych z
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Jego celem jest ułatwienie
wdrażania programów operacyjnych i wspieranie stosowania dobrych praktyk.

SZYBKIE
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Więcej:
http://www.pois.gov.pl/strony/wiadomosci/poradnik-komisji-europejskiej-wzakresie-zamowien-publicznych/

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

 "Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą" – najnowsze wydanie
poradnika dla nowo powstałych firm
Poradnik, który został przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości, podobnie jak jego poprzednie edycje, jest zbiorem wielu
odpowiedzi na pytanie - jak stworzyć i prowadzić na początku własną firmę.
Więcej: http://www.parp.gov.pl/jak-zostac-i-pozostac-przedsiebiorca-najnowsze-wydanieporadnika-dla-nowo-powstalych-firm

 Broszura informacyjna z ARiMR dla beneficjentów pomocy PROW
2014-2020
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała poradnik dla
beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 – jak unikać najczęściej popełnianych
błędów.
więcej: http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=4007&idd=8642

 Kształcenie specjalne – poradnik dla samorządu
Włączanie uczniów z niepełnosprawnością do szkolnej społeczności jest procesem,
nie odbywa się przez sam fakt przebywania takiego dziecka w szkole czy
przedszkolu. Proces ten wymaga zaangażowania się wielu podmiotów: dyrektora,
nauczycieli, poradni psychologiczno–pedagogicznej i rodziców, ale przede
wszystkim organu prowadzącego.
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Więcej: http://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-systemowe/zarzadzanieoswiata/6527-ksztalcenie-specjalne-poradnik-dla-samorzadu

 Nowe tematy szkoleń e-learningowych dla samorządowców
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Zapraszamy do skorzystania z nowych tematów szkoleń e-learningowych, których
celem jest podniesienie kompetencji przedstawicieli JST w zakresie
wykorzystywania w procesie zarządzania rzetelnych danych i informacji oraz
wdrażanie w edukacji nowych technologii cyfrowych. Szkolenia adresowane są do
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, które są organami
prowadzącymi szkoły.
Więcej: http://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-systemowe/zarzadzanie-oswiata/6549nowe-tematy-szkolen-e-learningowych-dla-samorzadowcow
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PRZYDATNE NARZĘDZIA PRZY KORZYSTANIU
Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)
SZYBKIE
LINKI:
AKTUALNOŚCI

NABORY
WNIOSKÓW








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

SPOTKANIA
KONFERENCJE

PUNKTY
INFORMACYJNE

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

 Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Portal

Internetowy

system
informacji
edukacyjno
zawodowej
www.doradztwo.koweziu.edu.pl, (zrealizowany w ramach projektów Opracowanie
modelu poradnictwa zawodowego w systemie oświaty w Polsce oraz
internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej i Edukacja dla
pracy), stanowi istotne wsparcie dla doradców zawodowych i wszystkich osób
zainteresowanych tym obszarem. W jednym miejscu gromadzi wiele narzędzi i
informacji niezbędnych w pracy doradcy zawodowego, które są użyteczne
podczas zajęć grupowych i poradnictwa indywidualnego. Ponadto, portal jest
instrumentem promocji kształcenia zawodowego. Każdy zainteresowany
kształceniem zawodowym znajdzie tu niezbędne informacje o placówkach
prowadzących kształcenie w zawodach.

 Wyszukiwarka partnerów w ramach Programu Kreatywna Europa
Poszukiwanie partnerów do projektu często bywa główną przeszkodą stojącą na
drodze do realizacji działania, które organizacja chciałaby przeprowadzić, dzięki
wsparciu Programu Kreatywna Europa. Chcąc ułatwić Państwu ten proces,
została stworzona wyszukiwarka, która w prosty i przejrzysty sposób dostarcza
informacji na temat zagranicznych instytucji chcących realizować projekt w
oparciu o międzynarodową współpracę.
Więcej: http://kreatywna-europa.eu/partnerzy/
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 Sieć PIFE w województwie opolskim prowadzi stałe dyżury
specjalistów ds. Funduszy Europejskich (tzw. Mobilne Punkty
Informacyjne) w miastach powiatowych, w których nie ma siedziby
Punkt Informacyjny
W kwietniu 2017 r. Mobilne Punkty Informacyjne odbędą się:






11 kwietnia 2017 r. w godz. 9:00-12:00 – Starostwo Powiatowe w
Oleśnie/Urząd Gminy w Oleśnie, ul Pieloka 21,
12 kwietnia 2017 r. w godz. 12:30-15:30 – Starostwo Powiatowe w Prudniku,
ul. T. Kościuszki 76,
12 kwietnia 2017 r. w godz. 9:00-12:00 – Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach
Opolskich, Gogolińska 2A,
13 kwietnia 2017 r. w godz. 9:00-12:00 – Powiatowy Urząd Pracy w
Głubczycach, ul. Pocztowa 6,
13 kwietnia 2017 r. w godz. 9:00-12:00 – Starostwo Powiatowe w Namysłowie,
Plac Wolności 12a.

 Cykl spotkań informacyjnych dotyczących wsparcia z Funduszy
Europejskich infrastruktury usług społecznych (żłobki, przedszkola) –
poddziałanie 10.1.2 RPO WO 2014-2020

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące działania 10.1.2
Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020. m.in. regulamin konkursu,
wniosek o dofinasowanie, kryteria oceny wniosków, koszty kwalifikowane. Nabór
wniosków planowany jest od 8 do 15 maja 2017 r.
Najbliższe spotkania odbędą się:




11 kwietnia 2017r. w godz. 11:30-13:45 - Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie, ul.
Dworcowa 4 (sala konferencyjna) - zgłoszenia przyjmujemy do 10 kwietnia
- formularz zgłoszeniowy;
12 kwietnia 2017r. w godz. 11:30-12.45 - Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ul.
Katowicka 1 (sala konferencyjna) - zgłoszenia przyjmujemy do 11 kwietnia
- formularz zgłoszeniowy;
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12 kwietnia 2017r. w godz. 12:15-14.30 - Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach
Opolskich, ul. Gogolińska 2a (sala konferencyjna) - zgłoszenia przyjmujemy do 11
kwietnia - formularz zgłoszeniowy;
13 kwietnia 2017r. w godz. 12:30-14.45 - Starostwo Powiatowe w Głubczycach, ul.
Kochanowskiego 15 (sala konferencyjna) - zgłoszenia przyjmujemy do 3 kwietnia
- formularz zgłoszeniowy;
18 kwietnia 2017r. w godz. 12:30-14.45 - Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i
Technologii Innowacyjnych, ul. Obrońców Tobruku 5 (sala nr.4) - zgłoszenia
przyjmujemy do 14 kwietnia - formularz zgłoszeniowy;
19 kwietnia 2017r. w godz. 12:00-14.15 - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich w Kędzierzynie Koźlu, ul. Damrota 30; (sala konferencyjna)- zgłoszenia
przyjmujemy do 18 kwietnia - formularz zgłoszeniowy;
19 kwietnia 2017r. w godz. 12:30-14.45 - Starostwo Powiatowe w Prudniku, ul.
Kościuszki 76 (sala konferencyjna) - zgłoszenia przyjmujemy do 18 kwietnia
- formularz zgłoszeniowy;
20 kwietnia 2017r. - w godz. 12:00-14.15 - Starostwo Powiatowe w Namysłowie,
ul. Plac Wolności 12a (sala konferencyjna); zgłoszenia przyjmujemy do 19 kwietnia

Więcej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/cyklspotkan-informacyjnych-dotyczacych-wsparcia-infrastruktury-uslug-spolecznych-zlobkiprzedszkola/

 Spotkanie informacyjne dotyczące działania 5.2 Poprawa
gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020
W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach działania 5.2 Poprawa
gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020 Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO
WO 2014-2020) we współpracy z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich (PIFE)
w województwie opolskim zapraszamy spotkanie informacyjne dotyczące konkursu do
działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020 w
zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych wraz z punktami napraw. Spotkanie informacyjne odbędzie się 14 kwietnia
2017 r. o godz. 10:00 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym „Ostrówek”, ul.
Piastowska 14 , sala im. Orła Białego.
Więcej: http://rpo.opolskie.pl/?p=22145

SPOTKANIA POZA WOJEWÓDZTWEM OPOLSKIM
 Ruszyły zgłoszenia na 12. Międzynarodową Konferencję Ewaluacyjną
W tym roku już po raz dwunasty odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna
organizowana przez Ministerstwo Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości. Konferencja odbędzie się 21-22 czerwca we Wrocławiu.
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Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w wydarzeniu zapraszamy na stronę
internetową konferencji, dostępną pod adresem: www.konferencja-ewaluacja.pl
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ZNAJDŹ PUNKT INFORMACYJNY
SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY
EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM
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Jeżeli szukasz Punktów informacyjnych w innym województwie skorzystaj ze strony:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/
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