
X'19 XI'19 XII'19

Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, Wiedza 

Edukacja Rozwój 

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół 

wyższych - "Projektowanie Uniwersalne", Wiedza 

Edukacja Rozwój 

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw /1.1.1 

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane 

przez przedsiębiorstwa "Szybka Ścieżka", Inteligentny 

Rozwój

Poddziałanie X.3.3 Działania uzupełniejące 

populacyjne programy profilaktyczne w kierunku 

wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, 

piersi i szyjki macicy 

OPUS 18

PRELUDIUM 18

MOZART

MINIATURA 3 

SONATA 15

SONATINA 4

ETIUDA 8 

GRIEG

SONATA 15

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJ. ŁÓDZKIEGO

PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

HARMONOGRAM NAJBLIŻSZYCH KONKURSÓW

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ



Planowany termin 

ogłoszenia naboru
Nazwa Działania Typy projektów Podmioty uprawnione do składania wniosków

Planowana alokacja na Konkurs w 

PLN

Instytucja 

ogłaszająca Konkurs

Informacje 

dodatkowe
Więcej informacji o konkursie:

Nabór od 

31.10.2019 do 

27.12.2019

Działanie 5.1 Programy 

profilaktyczne, Wiedza 

Edukacja Rozwój

Pojekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent 

badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a 

lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku 

fragmentacji opieki nad pacjentem.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 1, w  ramach konkursu o 

dofinansowanie realizacji projektu zgodnie z zapisami 

SzOOP PO WER może ubiegać się:

    uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 

20 lipca 2018 r   Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

lub

    instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony 

zdrowia działający w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 

2010 r.  o instytutach badawczych lub

    podmiot leczniczy podsiadający umowę z OW NFZ na 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej łącznie w rodzaju:

    - ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz

   - leczenie szpitalne w zakresie neurologii lub 

reumatologii lub ortopedii.

Maksymalny dopuszczalny poziom 

dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona 

na dofinansowanie projektów

10 000 000 PLN

Ministerstwo 

Zdrowia 

Niewymagany 

wkład własny
https://www.power.gov.pl/nabory/1-251/

Nabór od 

31.10.2019 do 

02.12.2019

Działanie 3.5 Kompleksowe 

programy szkół wyższych - 

Projektowanie 

Uniwersalne", Wiedza 

Edukacja Rozwój 

Projekty mają służyć opracowaniu i wdrożeniu zajęć obowiązkowych w programie studiów, obejmujących 

projektowanie uniwersalne, umożliwiających studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług. Produkty projektów 

powinny opierać się o modele zajęć na studiach I stopnia i/lub II stopnia i/lub na jednolitych studiach 

magisterskich, wypracowane przez Zespół ds. opracowania modeli projektowania uniwersalnego.

Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, 

która nie znajduje się w procesie likwidacji oraz w 

wypadku której nie wystąpiono 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. 

Maksymalny dopuszczalny poziom 

dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom 

dofinansowania projektu (ze 

środków UE i środków budżetu 

państwa) wynosi 97%. Maksymalny 

poziom dofinansowania ze 

środków UE wynosi 84,28%.

Ogólna pula środków przeznaczona 

na dofinansowanie projektów

30 000 000 PLN

Narodowe 

Centrum Badań i 

Rozwoju 

http://www.power.gov.pl/nabory/1-250/ 

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

https://www.power.gov.pl/nabory/1-251/
http://www.power.gov.pl/nabory/1-250/


Planowany termin 

ogłoszenia naboru
Nazwa Działania Typy projektów Podmioty uprawnione do składania wniosków

Planowana alokacja na Konkurs w PLN Instytucja 

ogłaszająca Konkurs

Informacje 

dodatkowe

Więcej informacji 

o konkursie:

Nabór od 

16.09.2019 do 

16.12.2019

Działanie 1.1 Projekty B+R 

przedsiębiorstw / 1.1.1 

Badania przemysłowe i prace 

rozwojowe realizowane przez  

przedsiębiorstwa "Szybka 

Ścieżka", Inteligentny Rozwój 

a) obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe 

albo eksperymentalne prace rozwojowe;

b)    mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe.

  - przedsiębiorstwa,  

   - konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z 

przedsiębiorstw),

   - konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych 

(składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej 

jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). 

Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania 

projektu

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:  

    20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania 

przemysłowe;  

    15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace 

rozwojowe;  

    200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de 

minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej 

pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat 

podatkowych;   

    2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  

doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – 

maksymalnie 50 mln euro

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie 

projektów

1 100 000 000 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej 

rozwiniętych)

Niezbędne dokumenty

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju
Brak

https://www.poir

.gov.pl/nabory/1-

59/

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ



Planowany termin 

ogłoszenia naboru
Nazwa Działania Typy projektów Podmioty uprawnione do składania wniosków Planowana alokacja na Konkurs w PLN

Instytucja 

ogłaszająca Konkurs

Informacje 

dodatkowe

Więcej informacji 

o konkursie:

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

W ramach konkursu możliwy jest do realizacji poniższy typ projektu:

    Działania wspierające i uzupełniające Program profilaktyki raka jelita grubego, 

w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.

Projekty mogą obejmować w szczególności następujące działania:

    Usługi zdrowotne: badania kolonoskopowe, sedacja (znieczulenie) – koszty 

rozliczane będą stawkami jednostkowymi.

    Badania kolonoskopowe będą realizowane wyłącznie w systemie 

oportunistycznym.

    Zakres badania i sedacji (znieczulenia) jest opisany w Załączniku nr 15 do 

Regulaminu.

    Zapewnianie dojazdu niezbędnego do realizacji badania dla danej osoby z 

miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem;

    Zapewnienie opieki nad osobą wymagającą wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, 

w czasie korzystania ze wsparcia;

    Zapewnienie opieki osoby trzeciej nad osobą, która poddała się badaniu 

kolonoskopowemu ze znieczuleniem (po przeprowadzeniu tego badania);

    Działania informacyjno-edukacyjne, świadomościowe oraz dotyczące edukacji 

prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu osób do badań 

profilaktycznych (nie mogą stanowić jedynego działania w ramach projektu). 

Działania edukacyjne mogą być również kierowane do kadr POZ (tj. lekarzy POZ 

oraz osób współpracujących z placówką POZ lub osób pracujących na rzecz 

placówki POZ) lub kadr placówki medycyny pracy. Tego typu działania nie mogą 

stanowić jedynego działania w ramach projektu. Prowadzenie działań z zakresu 

edukacji prozdrowotnej możliwe będzie wyłącznie przez osoby z wykształceniem 

lekarskim lub pielęgniarskim lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne. 

Wymóg ten nie dotyczy działań świadomościowych, informacyjno-edukacyjnych, 

które nie obejmują udzielania porad zdrowotnych oraz nie stanowią edukacji 

zdrowotnej, a jedynie służą przekazaniu informacji o programie zdrowotnym i 

udzieleniu odpowiedzi na podstawowe pytania z nim związane.

Podziałanie X.3.3 Działania 

uzupełniające populacyjne 

programy profilaktyczne w 

kierunku wczesnego wykrywania  

nowotworu jelita grubego, piersi 

i szyjki macicy 

Nabór od 

30.09.2019 do 

29.10.2019

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, 

które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, w 

szczególności:

    jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich jednostki 

organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,

    podmioty wykonujące działalność leczniczą wskazane w 

ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

    instytucje naukowe,

    jednostki badawczo-rozwojowe,

    organizacje pozarządowe,

    podmioty ekonomii społecznej,legitymujące się 

doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres 

projektu,

    – z wyłączeniem:

    osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych).

Uwaga! Należy również spełnić następujące warunki 

wynikające z kryteriów wyboru projektów:

    Podmiot realizujący badania kolonoskopowe spełnia 

warunki wsparcia określone w załączniku nr 15 do 

Regulaminu.

    Świadczenia opieki zdrowotnej są realizowane wyłącznie 

przez podmioty wykonujące działalność leczniczą 

uprawnione do tego na mocy prawa powszechnie 

obowiązującego, w oparciu o definicję zawartą w ustawie o 

działalności leczniczej.

    Wnioskodawcą lub partnerem jest podmiot posiadający co 

najmniej roczne doświadczenie w obszarze, w którym 

realizowany jest krajowy program populacyjny dotyczący 

profilaktyki raka jelita grubego.

Całkowita kwota środków przeznaczonych 

na dofinansowanie projektów w ramach 

niniejszego konkursu wynosi: 749 411,76 

EUR, co stanowi 3 215 875,74 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania to 

91%, w tym wsparcie finansowe EFS 85%.

Minimalny poziom wkładu własnego: 9%.

Minimalna wartość projektu zgodnie z 

zapisami SzOOP to 50 000,00 PLN.

Maksymalna wartość projektu – nie 

określono.

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Łódzkiego

Brak

https://rpo.lodzki

e.pl/skorzystaj-z-

programu/zobacz-

ogloszenia-i-

wyniki-naborow-

wnioskow/item/3

696-poddzialanie-

x-3-3-dzialania-

uzupelniajace-

populacyjne-

programy-

profilaktyczne-w-

kierunku-

wczesnego-

wykrywania-

nowotworu-jelita-

grubego-piersi-i-

szyjki-macicy



Lp KONKURS Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru Data rozstrzygnięcia Informacje dodatkowe

1 OPUS 18 16 września 2019 16 grudzień 2019 czerwiec 2020
Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-

badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

2 PRELUDIUM 18 16 września 2019 16 grudzień 2019 czerwiec 2020
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową 

nieposiadające stopnia naukowego doktora

3 MOZART 15 marca 2019 nabór ciągły

wyniki ogłaszane na 

bieżąco, począwszy od 

grudnia 2019 r.

Konkurs na polsko-austryjackie projekty badawcze, organizowany we współpracy z Austrin Science 

Fund (FWF)

4 MINIATURA 3 Konkurs na działania naukowe

5 SONATA 15 16 września 2019 16 grudzień 2019 czerwiec 2020
Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, 

uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

6 SONATINA 4 16 grudzień 2019 16 marca 2020 wrzesień 2020 Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora 

7 ETIUDA 8 16 grudzień 2019 16 marca 2020 wrzesień 2020 Konkurs na stypendia doktorskie

8 GRIEG 17 czerwca 2019 28 październik 2019 marzec 2020 Konkurs w ramach tzw. funduszy EOG i funduszy norweskich  

9 SONATA 15 16 września 2019 16 grudzień 2019 czerwiec 2020
Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, 

uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

PROJEKTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Aktualne informacje o konkursach:

Nabór ciągły do 30.09.2019r.lub do momentu spłynięcia wniosków do wartości 

powyżej dwukrotności zaplanowanego budżetu 

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

