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Harmonogram najistotniejszych dla uczelni konkursów w ramach funduszy strukturalnych planowanych w 2018 roku (stan na 6.12.2017r.) 

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
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 
(studia dualne) 

  Styczeń 2018 r. Narodowe 
Centrum Badań i 
Rozwoju 

STUDIA DUALNE: 

Opracowanie programów kształcenia i realizacja studiów dualnych, 
czyli kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć 
dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych 
odbywanych u pracodawcy, uwzględniających realizację wszystkich 
efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia 
określonego kierunku studiów o profilu praktycznym. 

Strona www: http://www.ncbir.pl;  
Alokacja 100 000 000 zł; 
Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 
3%. 
 

Działanie 3.1 Kompetencje 
w szkolnictwie wyższym 
(kurs na MOOC) 

Luty 2018 r. Narodowe 
Centrum Badań i 
Rozwoju 

KURS NA MOOC: 
Stworzenie i realizacja kursów edukacyjnych w formie e-learningu dla 
studentów lub dostępnego dla wszystkich chętnych. 

Strona www: http://www.ncbir.pl;  
Alokacja: 10 000 000 zł; 
Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 
3%. 

Działanie 3.1 Kompetencje 
w szkolnictwie wyższym 
(programy kształcenia 
nauczycieli) 

Marzec 2018 r. Narodowe 
Centrum Badań i 
Rozwoju 

Programy kształcenia nauczycieli: 

Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo 
praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy,  do 
potrzeb gospodarki, rynku pracy na kierunkach ze specjalnością 
nauczycielską 

Strona www: http://www.ncbir.pl;  
Alokacja: 200 000 000 zł; 
Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 
3%. 

Działanie 3.1 Kompetencje 
w szkolnictwie wyższym 
(III misja uczelni) 

Kwiecień 2018 r. Narodowe 
Centrum Badań i 
Rozwoju 

III misja uczelni: 

Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji III misji, jako forum 
aktywności społecznej np. poprzez programy realizowane przy 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Strona www: http://www.ncbir.pl;  
Alokacja: 200 000 000 zł; 
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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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

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 4.1.2 

Regionalne agendy 

naukowo-badawcze 

(RANB) 

15.02-15.05.2018 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. 

Konkurs dla regionów słabiej rozwiniętych, 

podzielony na 2 rundy. 

Alokacja: 200 mln zł 

Strona www: www.ncbr.gov.pl 

Poddziałanie 4.1.4 

Projekty aplikacyjne 

16.04 – 16.07. 2018 r. NCBR Projekty aplikacyjne (projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub 

eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja). 

Konkurs dla regionów słabiej rozwiniętych, 

podzielony na 2 rundy. 

Alokacja zostanie ustalona w późniejszym terminie. 

Strona www: www.ncbr.gov.pl 

 
 

    

 

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 

29.12.2017  - 
27.02.2018 r. 

Narodowy 
Fundusz Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej 

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących 
wspierania efektywności energetycznej w budynkach użyteczności 
publicznej tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej 
budynków użyteczności publicznej. 

Strona www: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-

programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-

wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-

budynkach/art,1,1-3-1-wspieranie-efektywnosci-

energetycznej-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-

konkurs-ii.html  

 

http://www.ncbr.gov.pl/
http://www.ncbr.gov.pl/
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach/art,1,1-3-1-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-konkurs-ii.html
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach/art,1,1-3-1-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-konkurs-ii.html
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach/art,1,1-3-1-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-konkurs-ii.html
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach/art,1,1-3-1-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-konkurs-ii.html
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach/art,1,1-3-1-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-konkurs-ii.html
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach/art,1,1-3-1-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-konkurs-ii.html
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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 

Poddziałanie 2.3.1 
Cyfrowe udostępnienie 
informacji sektora 
publicznego ze źródeł 
administracyjnych i 
zasobów nauki 

 
 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2018 roku 
 

Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa 

Działanie 3.1 
Działania szkoleniowe na 
rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych 

Ogłoszenie  
o konkursie – 
kwiecień 2018 r., 
rozpoczęcie naboru 
– maj 2018 r. 

Centrum 
Projektów Polska 
Cyfrowa - CPPC 

Projekty dotyczące rozwoju kompetencji cyfrowych. 
 
 

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

Działanie 3.2 
Innowacyjne rozwiązania 
na rzecz aktywizacji 
cyfrowej 

 

Ogłoszenie  
o konkursie – 
marzec 2018 r., 
rozpoczęcie naboru 
– kwiecień 2018 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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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 

Luty 2018 r.  

 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego  

 

Inwestycje w infrastrukturę oraz wyposażenie B+R 

jednostek    naukowych  i szkół wyższych zgodnie z regionalnymi 

inteligentnymi specjalizacjami. W ramach ww. działania realizowane będą 

jedynie projekty umożliwiające rozwój branż zidentyfikowanych jako 

inteligentne specjalizacje regionalne. 

 

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. 

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

Priorytet 2. Konkurencyjna gospodarka 

Działanie 2.3 

Wzmocnienie otoczenia 

biznesu 

Marzec 2018 r. Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego  

1. Wsparcie rozwoju IOB dla świadczenia zaawansowanych, udoskonalonych 
usług dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw – dalsza profesjonalizacja 
usług IOB. 
 

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

Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna 

Poddziałanie 3.2.2 

Efektywność 

energetyczna w 

budynkach publicznych 

Aglomeracji Opolskiej 

Marzec 2018 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/ 

 

http://rpo.opolskie.pl/
http://rpo.opolskie.pl/
http://aglomeracja-opolska.pl/
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2. Audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element 
kompleksowy projektu. 

 

Priorytet 5. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Działanie 5.1 Ochrona 

różnorodności 

biologicznej 

Kwiecień 2018 r. Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego  

 

1. Reintrodukcja, ochrona ex situ, ochrona in situ gatunków zagrożonych, 
ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk 
przyrodniczych, 
m.in. na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym 
położonych na obszarach Natura 2000). 
2. Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach 
miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime. 
3. Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz 
infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu 
ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w 
zakresie edukacji ekologicznej. 
4. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków 
krajobrazowych i rezerwatów przyrody. 
5. Opracowanie planów/programów ochrony dla parków krajobrazowych 
i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) 
oraz pozostałych obszarów cennych przyrodniczo (z wyłączeniem 
obszarów Natura 2000), inwentaryzacji przyrodniczej. 
6. Tworzenie nowych oraz ochrona, pielęgnacja i konserwacja 
istniejących pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk 
dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. 
7. Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie 
kampanii edukacyjno-informacyjnych.  

 

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

Priorytet 9. Wysoka jakość edukacji 

Poddziałanie 9.2.1 
Wsparcie kształcenia 
zawodowego 

Luty 2018 r. Wojewódzki 
Urząd Pracy 
w Opolu 

Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w tym rozwój 
współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez: 
a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 
nauczycieli w tym nauczycieli zawodu, opiekunów praktyk zawodowych 
i instruktorów praktycznej nauki zawodu, 
b) podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji 
zawodowych przez uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek 
systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe/lub słuchaczy szkół 
ponadgimnazjalnych, szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie ogólne, 
c) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy 
właściwe dla nauczanych zawodów, 
d) rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 

Strona www: rpo.wupopole.praca.gov.pl  

http://rpo.opolskie.pl/
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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 edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z 
zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach, 
b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, 
c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego 

Poddziałanie 9.2.2 

Wsparcie kształcenia 

zawodowego w 

Aglomeracji Opolskiej 

Kwiecień 2018 r. Związek ZIT 

Aglomeracja 

Opolska 

1.Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w tym rozwój 
współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez: 
a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 
nauczycieli zawodu, opiekunów praktyk zawodowych i instruktorów 
praktycznej nauki zawodu, 
b) podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji 
zawodowych przez uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub 
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe/ lub 
słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych, szkół lub placówek systemu 
oświaty prowadzących kształcenie ogólne, 
c) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki 
pracy właściwe dla nauczanych zawodów, 
d) rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno- gospodarczym. 
2. Kształcenie osób dorosłych w pozaszkolnych formach kształcenia 
zawodowego zorganizowanych we współpracy z pracodawcami 
(kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne 
kursy), w tym z uwzględnieniem elastycznych rozwiązań (np. kształcenie 
na odległość). 
3. 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 edukacyjno-zawodowych, 
realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w 
szkołach,  
b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, 
c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno – 
zawodowego. 

 

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

 

 

 

  

http://aglomeracja-opolska.pl/
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Program INTERREG VA Republika Czeska - Polska 

Priorytet/Działanie/ 
Poddziałanie 

Termin naboru Instytucja 
organizująca 

konkurs 

Możliwe działania Dodatkowe informacje 

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

30.06.2018 r. –  
propozycja projektu, 
1.10. 2018 – wniosek   
projektowy 

Wspólny 
Sekretariat, 
Olomouc, Czechy 
 

 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 

 

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

Oś priorytetowa 3 
Edukacja i kwalifikacje 

14.02.2018 r. –  
propozycja projektu, 
15.05. 2018 – 
wniosek   projektowy 

Wspólny 
Sekretariat, 
Olomouc, Czechy 
 

 Przygotowanie i realizacja wspólnego kształcenia  

 Współpraca między instytucjami edukacyjnymi a instytucjami na 
rynku pracy  

 Rozwój kształcenia językowego w ramach systemu oświaty. 

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

 

 

 

 

  

http://www.cz-pl.eu/
http://www.ewt.opolskie.pl/
http://www.cz-pl.eu/
http://www.ewt.opolskie.pl/
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Plan naborów w 2018 roku 

 

I KWARTAŁ II KWARTAŁ III KWARTAŁ IV KWARTAŁ 

 

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

PO WER 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (STUDIA DUALNE)                         

PO WER 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (kurs na MOOC)                         

PO WER 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (programy kształcenia nauczycieli)                         

PO WER 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (III misja uczelni)                         

PO IR 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze                         

PO IR 4.1.4 Projekty aplikacyjne                         

PO IiS  1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych                         

PO PC 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych                         

PO PC 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej                          

RPO WO 2014-2020 1.2 Infrastruktura B+R                         

RPO WO 2014-2020 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu                         
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