Harmonogram najistotniejszych dla uczelni konkursów w ramach funduszy strukturalnych
planowanych w 2019 roku (stan na 20.12.2018 r.)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie/ Poddziałanie

Działanie 3.1
Kompetencje
w szkolnictwie wyższym
Tytuł konkursu
„Projektowanie
uniwersalne”

Działanie 3.1
Kompetencje
w szkolnictwie wyższym

Termin naboru

maj 2019 r.

Instytucja
Możliwe działania
organizująca
konkurs
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
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.

Dodatkowe informacje

Strona www: http://www.ncbr.gov.pl
Planowana alokacja 30 000 000 zł;.
Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min.
3%.

W tym działaniu przewiduje się także projekty realizowane w trybie pozakonkursowym.
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Działanie 3.5
Kompleksowe programy
szkół wyższych
Tytuł konkursu „Uczelnia
dostępna”

luty 2019 r.

Narodowe
Centrum Badań
i Rozwoju

1. 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,
2. Wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje
(np. akademickie biura karier), wspomagające studentów
w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.
3. Wdrażanie na uczelniach zmian w zakresie zarządzania
procesem kształcenia:
a) informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami: stworzenie
centralnego systemu repozytoriów prac dyplomowych, obsługa
tzw. programów antyplagiatowych, tworzenie otwartych zasobów
edukacyjnych,
b) narzędzi udostępniania informacji i danych o szkolnictwie
wyższym tj. wsparcie rozszerzania zakresu informacji
przekazywanych przez uczelnie do systemu informacji
o szkolnictwie wyższym, wdrażanie systemów wspierania
zarządzania finansami oraz informatyczne wspieranie
innowacyjnego procesu dydaktycznego.
4. 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.
5. Działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr
kierowniczych i administracyjnych w uczelniach, takie jak
zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, wsparcie
uczelnianych struktur związanych z absorpcją środków
finansowych np. z Horyzontu 2020.
6. 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.
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Strona www: http://www.ncbr.gov.pl
Planowana alokacja: 200 000 000 zł;.
Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min.
3%.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Działanie/Poddziałanie

Termin naboru

Instytucja
organizująca
konkurs

Możliwe działania

Dodatkowe informacje

Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1
Badania przemysłowe i
prace rozwojowe
realizowane przez
przedsiębiorstwa

1 kwietnia 2019 r. 1 lipca 2019 r.

Narodowe
Centrum Badań
i Rozwoju

1 kwietnia 2019 r. –
1 lipca 2019 r.

Wsparcie badań
przemysłowych i
eksperymentalnych prac
rozwojowych lub
eksperymentalnych prac
rozwojowych realizowanych
przez przedsiębiorców i
konsorcja

Planowana alokacja: 1 050 mln
Konkurs podzielony na rundy
Konkurs przeznaczony dla
przedsiębiorców (MŚP, duże)
oraz konsorcjów (także z
udziałem jednostek
naukowych) w regionach
słabiej rozwiniętych

Strona www: http://www.ncbr.gov.pl
Planowana alokacja: 50 mln
Konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności.
Konkurs podzielony na rundy
Strona www: http://www.ncbr.gov.pl

1 kwietnia 2019 r. –
29 listopada 2019 r.

16 września 2019 r. –
16 grudnia 2019 r.

Konkurs przeznaczony dla
MŚP posiadających certyfikat
Seal of Excellence (regiony
słabiej rozwinięte)
Konkurs przeznaczony dla
przedsiębiorców (MŚP, duże)
oraz konsorcjów (także z
udziałem jednostek
naukowych) w regionach
słabiej rozwiniętych
Priorytet IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Planowana alokacja: 50 mln
Konkurs podzielony na rundy
Strona www: http://www.ncbr.gov.pl
Planowana alokacja: 1 100 mln
Konkurs podzielony na rundy
Strona www: http://www.ncbr.gov.pl

Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe
Poddziałanie 4.1.1
Strategiczne programy
badawcze dla gospodarki

29 listopada 2018 r. 28 lutego 2019 r.
8 kwietnia 2019 r. 7 czerwca 2019 r.

Narodowe
Centrum Badań
i Rozwoju

Wsparcie badań przemysłowych
i/lub eksperymentalnych prac
rozwojowych
o
tematyce
określonej
w
programach
strategicznych
w
ramach

3

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR
z woj. śląskim
Wspólne Przedsięwzięcie NCBR
z woj. dolnośląskim

Strona www: http://www.ncbr.gov.pl
Planowana alokacja: 50 mln
Strona www: http://www.ncbr.gov.pl

Wspólnych
Przedsięwzięć,
realizowane przez konsorcja
jednostek
naukowych
lub
konsorcjum
z
udziałem
przedsiębiorstw i jednostek
naukowych.

IV kw. 2019 r.

Planowana alokacja: 50 mln

Wspólne Przedsięwzięcie INGA
NCBR z PGNiG S.A. oraz GAZSYSTEM S.A.

Konkurs przeznaczony dla projektów z regionów
słabiej rozwiniętych
Strona www: http://www.ncbr.gov.pl
Planowana alokacja: 160 mln
Konkurs przeznaczony dla projektów z regionów
słabiej rozwiniętych

Poddziałanie 4.1.2
Regionalne agendy
naukowo-badawcze
(RANB)
Poddziałanie 4.1.4
Projekty aplikacyjne

Nie przewiduje się naborów w 2019 r.

4 marca 2019 r. –
30 kwietnia 2019 r.

Narodowe
Centrum Badań
i Rozwoju

Projekty aplikacyjne (projekty obejmujące badania przemysłowe
i/lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez
konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców).

Strona www: http://www.ncbr.gov.pl
Konkurs dla regionów słabiej rozwiniętych,
podzielony na rundy.
Alokacja: 140 mln

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Działanie/ Poddziałanie

Termin naboru

Instytucja
organizująca konkurs

Możliwe działania

Dodatkowe informacje

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Poddziałanie 1.3.1
Wspieranie efektywności
energetycznej
w budynkach publicznych

Nie przewiduje się naborów w 2019 r. Szczegółowy harmonogram planowanych w roku 2019 naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym znajduje się
na stronie www: http://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/
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Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Działanie/ Poddziałanie

Termin naboru

Instytucja
organizująca
konkurs

Możliwe działania

Dodatkowe informacje

Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd
Działanie 2.1
Wysoka dostępność i
jakość e – usług
publicznych
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
Działanie 2.4
Tworzenie usług i
aplikacji
wykorzystujących e –
usługi publiczne i
informacje sektora
publicznego

Ogłoszenie o
konkursie i
rozpoczęcie naboru
– II kwartał 2019 r.

Centrum
Projektów Polska
Cyfrowa - CPPC

Tworzenie lub rozwój e – usług publicznych (A2B, A2C).

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

Ogłoszenie o
konkursie i
rozpoczęcie naboru
– II kwartał 2019 r.

Centrum
Projektów Polska
Cyfrowa - CPPC

Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki.

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

Nie przewiduje się naborów w 2019 r.

Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
Działanie 3.1
Działania szkoleniowe na
rzecz rozwoju
kompetencji cyfrowych
Działanie 3.2
Innowacyjne rozwiązania
na rzecz aktywizacji
cyfrowej

Nie przewiduje się naborów w 2019 r.

Ogłoszenie
o konkursie i
rozpoczęcie
naborów – II kwartał
2019 r.

Centrum
Projektów Polska
Cyfrowa - CPPC

Projekty dotyczące innowacyjnych rozwiązań na rzecz aktywizacji
cyfrowej.
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Strona www: http://cppc.gov.pl/

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

Październik 2019 r.

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Opolskiego

Inwestycje w infrastrukturę oraz wyposażenie B+R jednostek
naukowych i szkół wyższych zgodnie z regionalnymi inteligentnymi
specjalizacjami.

Strona www: http://rpo.opolskie.pl/
Działanie jest przeznaczone wyłącznie dla
przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie
Terytorialnym.
Jedynie projekty uzgodnione na szczeblu
przedstawiciela ministra właściwego ds.
rozwoju regionalnego, ministra właściwego ds.
nauki oraz Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju mogą uczestniczyć w konkursowej
procedurze wyboru projektów.

Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna
Poddziałanie 3.2.2
Efektywność
energetyczna
w budynkach publicznych
Aglomeracji Opolskiej

Maj 2019 r.

Związek ZIT
Aglomeracja
Opolska

1. Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na
energooszczędne w tym m.in.:
a) ocieplenie obiektu,
b) wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na
energooszczędne,
c) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do
źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,
d) instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.

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

2. Audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element kompleksowy
projektu.
Priorytet 9. Wysoka jakość edukacji
Poddziałanie 9.2.1
Wsparcie kształcenia
zawodowego

Listopad 2019 r.

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Opolu

1.

Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia w tym rozwój współpracy
szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe
z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym dzięki realizacji
kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych
w miejscu pracy poprzez:
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Strona www: http://rpo.wupopole.praca.gov.pl

Poddziałanie 9.2.2
Wsparcie kształcenia
zawodowego
w Aglomeracji Opolskiej

Grudzień 2019 r.

Związek ZIT
Aglomeracja
Opolska

a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych
nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów
praktycznej nauki zawodu w zakresie przedmiotów zawodowych oraz
stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu
u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych
niezbędnych na rynku pracy,
b) podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji
zawodowych przez uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, uczniów
szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych lub placówek systemu
oświaty prowadzących kształcenie ogólne,
c) kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na
rynku pracy,
d) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki
pracy właściwe dla nauczanych zawodów,
e) rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym,
2. Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez:
a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby
realizujące
zadania
z
zakresu doradztwa
edukacyjno zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji
z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjnozawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego w szkołach,
b) tworzenie Punktów Informacji i Kariery,
c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjnozawodowego.
1. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia w tym rozwój współpracy
szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe
z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym dzięki realizacji
kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych
w miejscu pracy poprzez:
a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych
nauczycieli w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów
praktycznej nauki zawodu w zakresie przedmiotów zawodowych oraz
stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu
u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych
niezbędnych na rynku pracy,
b) podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji
zawodowych przez uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, uczniów
szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych lub placówek systemu
oświaty prowadzących kształcenie ogólne,
c) kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub
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Strona www: http://aglomeracja-opolska.pl/

d)
e)
2.

3.
a)

b)
c)

placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na
rynku pracy,
tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki
pracy właściwe dla nauczanych zawodów,
rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.
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).
Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez:
uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby
realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu
oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych,
realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
w szkołach,
tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK),
zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno
zawodowego.
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Program INTERREG VA Republika Czeska - Polska
Priorytet/Działanie/
Poddziałanie

Termin naboru
20.02.2019 r.
(zakończenie naboru)

Instytucja
organizująca
konkurs
Biuro Euroregionu
Pradziad

Możliwe działania





Fundusz Mikroprojektów


Oś priorytetowa 2
Rozwój potencjału
przyrodniczego
i kulturowego na rzecz
wspierania zatrudnienia
oraz
Oś Priorytetowa 4
Współpraca między
instytucjami
i społecznościami









Oś priorytetowa 3
Edukacja i kwalifikacje

złożenie propozycji
projektu: do
15.04.2019 r.,
złożenie wniosku
projektowego do:
30.09. 2019 r.

Wspólny
Sekretariat,
Olomouc, Czechy





Oś Priorytetowa 2
Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych,
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
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 rekreacyjno-edukacyjnej,
Wspomaganie działań podtrzymujących tożsamość i tradycje,
Współpraca w celu rozwoju gospodarczego pogranicza polsko –
czeskiego.
Przygotowanie i realizacja wspólnego kształcenia,
Współpraca między instytucjami edukacyjnymi a instytucjami na
rynku pracy,
Rozwój kształcenia językowego w ramach systemu oświaty.
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Dodatkowe informacje
Strona www http://www.europradziad.pl/

Strona www: http://www.cz-pl.eu/

I KWARTAŁ

Plan naborów w 2019 roku
I

II

III

II KWARTAŁ
IV

V

VI

III KWARTAŁ
VII

VIII

IX

PO WER 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (Projektowanie uniwersalne)
PO WER 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych (Uczelnia dostępna)
PO IR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
PO IR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
PO IR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
PO IR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
PO IR 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki
PO IR 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki
PO IR 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki
PO IR 4.1.4 Projekty aplikacyjne
PO PC 2.1 Wysoka dostępność i jakość e – usług publicznych
PO PC 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych
i zasobów nauki
PO PC 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej
RPO WO 2014-2020 1.2 Infrastruktura B+R
RPO WO 2014-2020 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji
Opolskiej
RPO WO 2014-2020 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego
RPO WO 2014-2020 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej
INTERREG V-A Republika Czeska - Polska, Fundusz Mikroprojektów
INTERREG V-A Republika Czeska - Polska, Oś priorytetowa 3 Edukacja i kwalifikacje
Biuro Projektów Europejskich
ul. Prószkowska 76, budynek 7, pokój: 22, 23
45-758 Opole
tel. (+48) 77 449 8355, 8867, 8342
fax (+48) 77 449 99 47
www.fundusze.po.opole.pl
e-mail: fundusze[at]po.opole.pl

10

IV KWARTAŁ
X

XI

XII

