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Harmonogram najistotniejszych dla uczelni konkursów w ramach funduszy strukturalnych planowanych w 2016 roku (stan na 3.12.2015 r.) 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
Priorytet/Działanie 

/Poddziałanie 
Termin naboru Instytucja 

organizująca 
konkurs 

Możliwe działania Dodatkowe informacje 

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

Działanie 1.3 Wspieranie 
efektywności energetycznej 
w budynkach 
poddziałanie 1.3.1 
Wspieranie efektywności 
energetycznej w 
budynkach publicznych 

Planowany termin 
rozpoczęcia naborów: 
I kwartał 2016 r. 

Narodowy 
Fundusz Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej 
 

Wsparcie projektów inwestycyjnych dotyczących głębokiej 
kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych 

Strona www: www.nfosigw.gov.pl 
 

 
 

 
 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

Priorytet/Działanie 
/Poddziałanie 

Termin naboru Instytucja 
organizująca 

konkurs 

Możliwe działania Dodatkowe informacje 

Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd 

Działanie 2.3 Cyfrowa 
dostępność i użyteczność 
informacji sektora 
publicznego, 
Poddziałanie 2.3.1 
Cyfrowe udostępnienie 
informacji sektora 
publicznego ze źródeł 
administracyjnych i 
zasobów nauki 

Ogłoszenie o 
konkursie III kwartał 
2016, oraz 
rozpoczęcie naboru - 
IV kwartał 2016 

Centrum 
Projektów Polska 
Cyfrowa - CPPC 

Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych Strona www: http://cppc.gov.pl/ 
 

Działanie 2.3 Cyfrowa 
dostępność i użyteczność 
informacji sektora 
publicznego, 
Poddziałanie 2.3.1 
Cyfrowe udostępnienie 
informacji sektora 
publicznego ze źródeł 
administracyjnych i 
zasobów nauki 

Ogłoszenie o 
konkursie III kwartał 
2016, oraz 
rozpoczęcie naboru 
- IV kwartał 2016 

Centrum 
Projektów Polska 
Cyfrowa - CPPC 

Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki Strona www: http://cppc.gov.pl/ 
 

http://www.nfosigw.gov.pl/
http://cppc.gov.pl/
http://cppc.gov.pl/
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Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa 

Działanie 3.1 
Działania szkoleniowe na 
rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych 

Ogłoszenie o 
konkursie oraz 
rozpoczęcie naboru 
- III kwartał 2016 r. 

Centrum 
Projektów Polska 
Cyfrowa - CPPC 

Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 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. 
Zakłada się możliwość realizacji projektów parasolowych, tj. projektów, 
na których realizację została przyznana dotacja i które są wdrażane 
poprzez mikroprojekty (określone części projektu parasolowego). W 
projekcie parasolowym występuje jeden partner wiodący 
(wnioskodawca), partnerzy mikroprojektów oraz partnerzy 
uczestniczący. Wszystkie działania mikroprojektów w ramach projektu 
parasolowego mają łącznie tworzyć jeden spójny projekt i służyć 
osiągnięciu wspólnego celu. 

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych: 7% 
 
Strona www: http://cppc.gov.pl/ 
 
Typ beneficjenta: Wnioskodawcą może być organizacja 
pozarządowa w rozumieniu art. 3, ust. 2 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie, która w realizację projektu będzie mogła 
zaangażować również:  
- jst na poziomie gminy, w formie podmiotów 
upoważnionych do ponoszenia wydatków, o których 
mowa w rozdziale 3, pkt 1, lit. a) Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2015 r. w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, 
EFS i FS na lata 2014-2020, zgodnie z zawartym z 
organizacją pozarządową porozumieniem. 
-  inne organizacje pozarządowe, JST (inne niż na 
poziomie gminy) oraz ich związki i stowarzyszenia, 
instytucje prowadzące działalność w zakresie 
uniwersytetów trzeciego wieku, występujące w formie 
partnerów, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 
r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-
2020. 
 

Działanie 3.2 
Innowacyjne rozwiązania 
na rzecz aktywizacji 
cyfrowej 

 

Ogłoszenie o 
konkursie oraz 
rozpoczęcie naboru 
- III kwartał 2016 r. 

Centrum 
Projektów Polska 
Cyfrowa - CPPC 

Projekty dotyczące innowacyjnych rozwiązań na rzecz aktywizacji 
cyfrowej 

Strona www: http://cppc.gov.pl/ 
 

 

  

http://cppc.gov.pl/
http://cppc.gov.pl/
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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

Priorytet/  

Działanie/Poddziałanie 

Termin naboru Instytucja 

organizująca 

konkurs 

Możliwe działania Dodatkowe informacje 

Priorytet IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego 

Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe 

Poddziałanie 4.1.1 

Strategiczne programy 

badawcze dla gospodarki 

II/ III/ IV kwartał 2016 r. 

 

NCBR Wsparcie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac 

rozwojowych o tematyce określonej w programach strategicznych w 

ramach Wspólnych Przedsięwzięć, realizowane przez konsorcja jednostek 

naukowych lub konsorcjum z udziałem przedsiębiorstw i jednostek 

naukowych. 

Strona www: www.ncbr.gov.pl 

Liczba konkursów oraz zakres przedmiotowy 

uzależnione od uzgodnień z partnerami Programów 

Strategicznych w ramach Wspólnych 

Przedsięwzięć 

Poddziałanie 4.1.2 

Regionalne agendy 

naukowo-badawcze 

Ogłoszenie konkursu: III 

kwartał 2016 r. 

Rozpoczęcie i 

zakończenie  naboru 

wniosków: IV kwartał 

2016 r.  

NCBR Projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace 

rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i 

przedsiębiorców, liderem konsorcjum powinna być jednostka naukowa 

Strona www: www.ncbr.gov.pl 

 

Poddziałanie 4.1.3 

Programy badawcze 

wirtualnych instytutów 

Ogłoszenie konkursu: III 

kwartał 2016 r. 

Rozpoczęcie i 

zakończenie  naboru 

wniosków: IV kwartał 

2016 r.  

NCBR Projekty Wirtualnych Instytutów Badawczych ukierunkowane na 

wprowadzanie międzynarodowych standardów zarządzania badaniami i 

własnością intelektualną oraz komercjalizacją wyników prac B+R. 

Strona www: www.ncbr.gov.pl 

 

Poddziałanie 4.1.4 

Projekty aplikacyjne 

Ogłoszenie konkursu: III 

kwartał 2016 r. 

 Rozpoczęcie i 

zakończenie  naboru 

wniosków: IV kwartał 

2016 r.  

NCBR Projekty aplikacyjne (projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub 

eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja). 

Strona www: www.ncbr.gov.pl 

 

 

http://www.ncbr.gov.pl/
http://www.ncbr.gov.pl/
http://www.ncbr.gov.pl/
http://www.ncbr.gov.pl/
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Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
Priorytet/Działanie 
/Poddziałanie 

Termin naboru Instytucja 
organizująca 
konkurs 

Możliwe działania Dodatkowe informacje 

Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

Działanie 3.1 Kompetencje 
w szkolnictwie wyższym 
(podnoszenie kompetencji) 

Nabór: marzec 2016r. Narodowe 
Centrum Badań i 
Rozwoju 

Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na 
poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju 
kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające 
potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach 
oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez 
pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane (z wyłączeniem 
staży) np. poprzez:  
a) certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące 
kompetencje,  
b) dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,  
c) dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie 
projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych,  
d) wizyty studyjne u pracodawców.  
 

Strona www: http://www.ncbir.pl; Wymagany wkład 
własny beneficjenta w wysokości min. 3%. 
 

Działanie 3.1 Kompetencje 
w szkolnictwie wyższym 
(programy kształcenia) 

Nabór: luty 2016 r. Narodowe 
Centrum Badań i 
Rozwoju 

Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo 
praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do 
potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w 
szczególności:  
a) tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających 
na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze,  
b) dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb 
społeczno-gospodarczych,  
c) działania włączające pracodawców w przygotowanie programów 
kształcenia i ich realizację.  
 

Strona www: http://www.ncbir.pl; Wymagany wkład 
własny beneficjenta w wysokości min. 3%. 

Działanie 3.1 Kompetencje 
w szkolnictwie wyższym 
(trzecia misja) 

Nabór: czerwiec 
2016 r. 

Narodowe 
Centrum Badań i 
Rozwoju 

Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum 
aktywności społecznej np. poprzez programy realizowane przy 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do 
rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku 
pracy, gospodarki i społeczeństwa. 
 

Strona www: http://www.ncbir.pl; Wymagany wkład 
własny beneficjenta w wysokości min. 3%. 

Działanie 3.1 Kompetencje 
w szkolnictwie wyższym 
(trzecia misja) 

Nabór: wrzesień 
2016 r. 

Narodowe 
Centrum Badań i 
Rozwoju 

Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum 
aktywności społecznej np. poprzez programy realizowane przy 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do 
rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku 
pracy, gospodarki i społeczeństwa. 
 

Strona www: http://www.ncbir.pl; Wymagany wkład 
własny beneficjenta w wysokości min. 3%. 

http://www.ncbir.pl/
http://www.ncbir.pl/
http://www.ncbir.pl/
http://www.ncbir.pl/
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Działanie 3.2 Studia 
doktoranckie 

Nabór: grudzień 
2016 r. 

Narodowe 
Centrum Badań i 
Rozwoju 

Tworzenie i realizacja wysokiej jakości: 1) interdyscyplinarnych 
programów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym; 
2) międzynarodowych programów studiów doktoranckich, przez 
podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi 
jednostkami naukowymi; 3) programów studiów doktoranckich, 
kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających 
innowacyjność kraju i zapewniających możliwość 
transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich. 

Strona www : http://www.ncbir.pl; Wymagany wkład 
własny beneficjenta w wysokości min. 3%. 

Działanie 3.3 
Umiędzynarodowienie 
polskiego szkolnictwa 
wyższego 

Nabór: wrzesień 
2016 r. 

Narodowe 
Centrum Badań i 
Rozwoju 

1. Realizacja programów kształcenia w językach obcych, 
skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców 
studiujących w Polsce.  
2. Realizacja międzynarodowych programów studiów oraz 
międzynarodowych szkół letnich umożliwiających studiowanie w 
Polsce cudzoziemcom oraz studiowanie w międzynarodowym 
środowisku przez osoby z Polski, uczestniczące w edukacji na 
poziomie wyższym.  
3. Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w 
pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie 
programów kształcenia w polskich uczelniach.  
 

Strona www : http://www.ncbir.pl; Wymagany wkład 
własny beneficjenta w wysokości min. 3%. 

Działanie 3.4 Zarządzanie 
w instytucjach szkolnictwa 
wyższego 

Nabór: sierpień 
2016 r. 

Narodowe 
Centrum Badań i 
Rozwoju 

Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w 
zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności 
informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami 
danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia 
dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją 
 

Strona www: http://www.ncbir.pl; Wymagany wkład 
własny beneficjenta w wysokości min. 3%. 

Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 

Działanie 4.1 Innowacje 
społeczne 

Nabór: maj 2016 r. Ministerstwo 
Rozwoju 

Makro-innowacje – opracowanie (o ile będzie to konieczne), 
przetestowanie, upowszechnienie i włączenie do polityki i praktyki 
nowych rozwiązań w zakresie następujących tematów:  
1. innowacje edukacyjne - zwiększenie dostosowania edukacji do 
potrzeb rynku pracy z uwzględnieniem oczekiwań społeczności 
szkolnej,  
2. nowe formy dostępu do profilaktyki i usług zdrowotnych dla dzieci w 
wieku przedszkolnym i szkolnym na terenach o ograniczonym dostępie 
do usług,  
3. innowacje demokratyczne w zarządzaniu i wzmacnianiu wspólnot 
samorządowych.  

Strona www: https://www.power.gov.pl/;  Wymagany 
wkład własny beneficjenta w wysokości min. 3%. 
 
Ze względu na specyfikę Działania 4.1, w którym 
przewiduje się realizację projektów ze wszystkich celów 
tematycznych EFS, każdorazowo typ beneficjenta jest 
określany w kryteriach wyboru projektów dla 
poszczególnych konkursów zawartych w Rocznym Planie 
Działania.  
 

Działanie 4.2 Programy 
mobilności 
ponadnarodowej 

Nabór: listopad 
2016 r. 

Ministerstwo 
Rozwoju 

Programy mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację 
zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym, z 
możliwym wykorzystaniem konkursu skoordynowanego na poziomie 
UE. 

Strona www: https://www.power.gov.pl/; Wymagany 
wkład własny beneficjenta w wysokości min. 3%. 

http://www.ncbir.pl/
http://www.ncbir.pl/
http://www.ncbir.pl/
https://www.power.gov.pl/
https://www.power.gov.pl/
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Działanie 4.3 Współpraca 
ponadnarodowa 

Nabór: marzec 
2016 r. 

Centrum 
Projektów 
Europejskich 

Rozszerzenie standardowych projektów (realizowanych również w 
ramach regionalnych programów operacyjnych) o komponent 
ponadnarodowy. 

Strona www: https://www.cpe.gov.pl/;  Wymagany wkład 
własny beneficjenta w wysokości min. 3%. 

Działanie 4.3 Współpraca 
ponadnarodowa 

Nabór: lipiec 2016 r. Centrum 
Projektów 
Europejskich 

Rozszerzenie standardowych projektów (realizowanych również w 
ramach regionalnych programów operacyjnych) o komponent 
ponadnarodowy. 

Strona www: https://www.cpe.gov.pl/;  Wymagany wkład 
własny beneficjenta w wysokości min. 3%. 

Działanie 4.3 Współpraca 
ponadnarodowa 

Nabór: grudzień 
2016 r. 

Centrum 
Projektów 
Europejskich 

Projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza 
Common Framework. 

Strona www: https://www.cpe.gov.pl/;  Wymagany wkład 
własny beneficjenta w wysokości min. 3%. 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 

Priorytet/  

Działanie/Poddziałanie 

Termin naboru Instytucja 

organizująca 

konkurs 

Możliwe działania Dodatkowe informacje  

Priorytet 1. Innowacje w gospodarce 

Działanie 1.2 

Infrastruktura B + R 

I kwartał 2016 r.  

 

 Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego  

 

- inwestycje w infrastrukturę oraz wyposażenie B+R jednostek 

naukowychi szkół wyższych zgodnie z regionalnymi inteligentnymi 

specjalizacjami.  

 

Strona www: http://rpo.opolskie.pl/ 

 

Priorytet 2. Konkurencyjna gospodarka 

Działanie 2.3 

Wzmocnienie otoczenia 

biznesu 

III kwartał 2016 r. Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego  

-  zaawansowane i wyspecjalizowane usługi zwiększające zdolność MSP do 

budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem 

mechanizmów popytowych. 

Strona www: http://rpo.opolskie.pl/ 

 

 

Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 3.2 

Efektywność 

energetyczna / 

Poddziałanie 3.2.1 

III kwartał 2016 r. Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego  

- głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 
wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne;  

- audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element 

Strona www: http://rpo.opolskie.pl/ 

 

https://www.cpe.gov.pl/
https://www.cpe.gov.pl/
https://www.cpe.gov.pl/
http://rpo.opolskie.pl/
http://rpo.opolskie.pl/
http://rpo.opolskie.pl/
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Efektywność 

energetyczna w 

budynkach publicznych 

 kompleksowy projektu.  

 

 

 

Poddziałanie 3.2.2 

Efektywność 

energetyczna w 

budynkach publicznych 

Aglomeracji Opolskiej 

I kwartał 2016 r. Związek ZIT 

Aglomeracja 

Opolska 

- głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 
wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne;  

- audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element 
kompleksowy projektu.  

 

Strona www: http://aglomeracja-opolska.pl/ 

 

Priorytet 5. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Działanie 5.1 Ochrona 

różnorodności 

biologicznej 

IV kwartał 2016 r. Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego  

 

- reintrodukcja, ochrona ex situ, ochrona in situ gatunków zagrożonych, 

ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk 

przyrodniczych;  

- tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach 

miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime;  

- budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów, wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu 

ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w 

zakresie edukacji ekologicznej, podniesienie standardu bazy technicznej 

i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody;  

- opracowanie planów/programów ochrony dla obszarów cennych 

przyrodniczo, inwentaryzacji przyrodniczej;  

- wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie 

kampanii edukacyjno-informacyjnych.  

 

Strona www: http://rpo.opolskie.pl/ 

Priorytet 9. Wysoka jakość edukacji 

Działanie 9.2 Rozwój 

kształcenia zawodowego / 

Poddziałanie 9.2.2 

Wsparcie kształcenia 

zawodowego w 

Aglomeracji Opolskiej 

I kwartał 2016 r. Związek ZIT 

Aglomeracja 

Opolska 

-współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe o 
charakterze strategicznym i praktycznym 
z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym zwłaszcza z pracodawcami 
oraz uczelniami wyższymi, instytucjami rynku pracy;  

- kształcenie praktyczne uczniów 
i nauczycieli, w tym we współpracy z pracodawcami, tj. organizacja staży, 
praktyk czy kwalifikacyjnych kursów zawodowych;  

Strona www: http://aglomeracja-opolska.pl/ 

 

 

http://aglomeracja-opolska.pl/
http://rpo.opolskie.pl/
http://aglomeracja-opolska.pl/
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- doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli zawodu, w tym we 
współpracy z uczelniami i rynkiem pracy;  

- doradztwo edukacyjno-zawodowe;  

- doposażenie, wyposażenie bazy dydaktycznej i naukowej szkół 
kształcenia zawodowego;  

- kształcenie osób dorosłych w pozaszkolnych formach kształcenia 
zawodowego zorganizowanych we współpracy z pracodawcami 
(kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne 
kursy), w obszarze specjalizacji regionalnych, w tym z uwzględnieniem 
elastycznych rozwiązań (np. kształcenie na odległość), które są 
korzystne m.in. dla osób niepełnosprawnych i osób opiekujących się 
osobami zależnymi. 

 

Priorytet 10. Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

Działanie 10.2 Inwestycje 

wynikające z Lokalnych 

Planów Rewitalizacji 

IV kwartał 2016 r. Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego  

 

- odnowa fizyczna obszarów miejskich zakładająca realizację 
przedsięwzięć inwestycyjnych, odpowiadających na zdiagnozowane 
problemy społeczne;  

- tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do prowadzenia 
działalności gospodarczej i rozwoju usług;  

- inwestycje polegające na dostosowaniu infrastruktury do świadczenia 
usług w zakresie opieki nad osobami zależnymi, w tym starszymi i 
niepełnosprawnymi;  

- tworzenie mieszkań chronionych/wspomaganych/ treningowych zgodnie 
z zapisami UP.  

 

Strona www: http://rpo.opolskie.pl/ 

 

 

Działanie 10.3 E-usługi 

publiczne 

I kwartał 2016 r. Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego  

- rozwój elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/ 
lokalnego, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-
kultury, systemów informacji przestrzennej;  

- digitalizacja zasobów kulturowych i naukowych będących w posiadaniu 
instytucji szczebla regionalnego/ lokalnego, a także zapewnienie 
powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów;  

- rozwój infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów 
bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz 
upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych 
(np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów itp.).  

 

Strona www: http://rpo.opolskie.pl/ 
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Plan naborów w 2016 roku 

 

Opracowanie: DWiR - Biuro Funduszy Strukturalnych 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

PO IŚ 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

PO PC 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki

PO PC 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

PO PC 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej 

PO IR 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki

PO IR 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze

PO IR 4.1.3 Programy badawcze wirtualnych instytutów

PO IR 4.1.4 Projekty aplikacyjne

RPO WO 2014-2020 1.2 Infrastruktura B+R

RPO WO 2014-2020 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu

RPO WO 2014-2020 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

RPO WO 2014-2020 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej

RPO WO 2014-2020 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej 

RPO WO 2014-2020 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

RPO WO 2014-2020 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji 

RPO WO 2014-2020 10.3 E-usługi publiczne 

PO WER 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (podnoszenie kompetencji)

PO WER 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (programy kształcenia)

PO WER 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (trzecia misja)

PO WER 3.2 Sudia doktoranckie

PO WER 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

PO WER 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

PO WER 4.1 Innowacje społeczne (innowacje edukacyjne)

PO WER 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa (projekty poza Common Framework)
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