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Harmonogram najistotniejszych dla uczelni konkursów w ramach funduszy strukturalnych 

planowanych w 2021 roku (stan na 07.01.2021 r.)  

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
 

Działanie/ Poddziałanie Termin naboru Instytucja 
organizująca 

konkurs 

Możliwe działania Dodatkowe informacje 

W związku z obowiązującym obecnie w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego i wprowadzanymi przez różne instytucje rządowe i samorządowe działaniami, mającymi na celu przeciwdziałanie skutkom 
epidemii, podejmowane są decyzje umożliwiające ukierunkowanie środków funduszy europejskich na ograniczanie negatywnych skutków obecnej sytuacji. Działania te mogą spowodować wprowadzanie 
modyfikacji w zakresie i terminach zaplanowanej interwencji ze środków EFS, w tym mogą również skutkować zmianami w harmonogramach naborów projektów w trybie konkursowym PO WER na 2021 rok. 
Mając na uwadze powyższe, w celu pozyskania najbardziej aktualnych informacji o planowanych naborach, uprzejmie prosimy o śledzenie również stron właściwych instytucji ogłaszających konkursy. 

Oś priorytetowa II  Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

Działanie 2.8  
Rozwój usług 
społecznych 
świadczonych w lokalnej 
społeczności 

  I kwartał Departament 
Wdrażania 
Europejskiego 
Funduszu 
Społecznego w 
Ministerstwie 
Rozwoju, Pracy i 
Technologii 

Przygotowanie władz samorządowych oraz kadr instytucji pomocy i 
integracji społecznej do deinstytucjonalizacji usług społecznych i ich 
świadczenia w społeczności lokalnej.  
Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu planu deinstytucjonalizacji 
usług. 

Planowana alokacja: 40 000 000,00 zł  
Strona www: efs.mrpips.gov.pl 
 

Działanie 2.10  
Wysoka jakość systemu 
oświaty 
 

marzec 2021 roku Ministerstwo 
Edukacji 
Narodowej, 
Departament 
Funduszy 
Strukturalnych 

Szkolenia i doradztwo dla kadr edukacji włączającej. Konkurs dotyczy przeprowadzenia szkoleń z zakresu 
edukacji włączającej dla kadr systemu oświaty na 
obszarze całej Polski. Beneficjentem jest akredytowana 
placówka doskonalenia nauczycieli. 
Do dofinansowania zostanie wybranych 16 projektów – po 
jednym najwyżej ocenionym projekcie w każdym 
województwie. 
Planowana alokacja: 52 000 000,00 zł  
Strona www: http://efs.men.gov.pl/  
 

file://///Tango/DZF/PO%20WER/Promocja/Harmonogramy/2017_Harmonogram/efs.mrpips.gov.pl
http://efs.men.gov.pl/
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Działanie 2.15   
Kształcenie i szkolenie 
zawodowe dostosowane 
do potrzeb zmieniającej 
się gospodarki 

luty 2021 roku Ministerstwo 
Edukacji 
Narodowej, 
Departament 
Funduszy 
Strukturalnych 

Wdrożenie mechanizmów strategicznej współpracy z 
przedstawicielami partnerów społecznych na rzecz dostosowywania 
kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, w tym: 
przegląd i aktualizacja we współpracy z partnerami społecznymi 
podstaw programowych kształcenia w zawodach oraz innych treści 
kształcenia i szkolenia zawodowego, pod względem uwzględnienia 
oczekiwań pracodawców w zakresie wiedzy, umiejętności i 
kompetencji, w tym:  

− modernizacja podstaw programowych kształcenia w 
zawodach we współpracy z partnerami społecznymi, w tym 
pracodawcami, 

− modyfikacja programów nauczania, planów nauczania, 
suplementów do dyplomów i kwalifikacji, uwzględniająca 
zmiany w podstawach programowych wprowadzone we 
współpracy z pracodawcami. 

Beneficjent opracuje w projekcie dodatkowe umiejętności 
zawodowe w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa 
branżowego oraz zestawy celów kształcenia i treści 
nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów 
kształcenia oraz kryteriów weryfikacji tych efektów w 
odniesieniu do tych umiejętności, wraz z programami ich 
nauczania. 
Planowana alokacja: 10 050 000,00 zł  
Strona www: http://efs.men.gov.pl/ 
 

 
 

Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 

Działanie 4.1 
Innowacje społeczne 

2 nabory 

I kwartał 2021 

Ministerstwo 
Funduszy i Polityki 
Regionalnej 

Skalowanie wybranych mikro- innowacji, wypracowanych w konkursie 
pilotażowym na inkubację innowacji społecznych 

Planowana alokacja: 6 000 000,00 zł 
Strona www: www.power.gov.pl 

 

  

http://efs.men.gov.pl/
http://www.power.gov.pl/
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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 

Ogłoszenie konkursu 
15 luty 2021 r. 
rozpoczęcie naboru 
wniosków 22 marca 
2021 r. zakończenie 
naboru wniosków 4 
maja 2021 r. 

Narodowe 
Centrum Badań  
i Rozwoju 

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

Konkurs podzielony na rundy. Konkurs dla regionów słabiej 
rozwiniętych.  
Planowana alokacja: 300 000 000,00 zł 
Strona www: http://www.ncbr.gov.pl 
 
 

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R 

Działanie 1.2  
Sektorowe programy B+R  

Nowe konkursy nie 
będą ogłaszane 

Narodowe 
Centrum Badań  
i Rozwoju 

Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć 
B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów 
gospodarki przez przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcja 
(także z udziałem jednostek naukowych). Mogą służyć 
wyłanianiu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją 
przedsiębiorczego odkrywania.  

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

Priorytet IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego 

Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe 

Poddziałanie 4.1.1 
Strategiczne programy 
badawcze dla gospodarki 
 

Nowe konkursy nie 
będą ogłaszane. 

Narodowe 
Centrum Badań  
i Rozwoju 

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: http://www.ncbr.gov.pl 
 

Poddziałanie 4.1.2 
Regionalne agendy  
naukowo-badawcze 

Nowe konkursy nie 
będą ogłaszane. 

Narodowe 
Centrum Badań  
i Rozwoju 

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: http://www.ncbr.gov.pl 
 

Poddziałanie 4.1.4 
Projekty aplikacyjne 

Nowe konkursy nie 
będą ogłaszane 

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 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

http://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 Infrastruktura i Środowisko 

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 publicznych 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r.  Szczegółowy harmonogram planowanych w roku 2021 

naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie 

konkursowym znajduje się na stronie www: 

http://www.pois.gov.pl/media/96401/Harmonogram_2021.pdf Działanie 2.4 Ochrona 
przyrody i edukacja 
ekologiczna 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r. 

 
 
  

http://www.pois.gov.pl/media/96401/Harmonogram_2021.pdf
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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 

 
Nie przewiduje się naborów w 2021 r. 

Szczegółowy harmonogram planowanych w roku 2021 naborów 
wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym 
znajduje się na stronie www: 
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-
naboru-wnioskow/  

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 

Nie przewiduje się naborów w 2021r. 

Działanie 2.4       
Tworzenie usług                       
i aplikacji 
wykorzystujących                 
e – usługi publiczne                   
i informacje sektora 
publicznego 

Nie przewiduje się naborów w 2021r. 

Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa 

Działanie 3.1 
Działania szkoleniowe na 
rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych 

Nie przewiduje się naborów w 2021 r. 
Szczegółowy harmonogram planowanych w roku 2021 naborów 
wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym 
znajduje się na stronie www: 
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-
naboru-wnioskow/  

Działanie 3.2 
Innowacyjne rozwiązania 
na rzecz aktywizacji 
cyfrowej 

Nie przewiduje się naborów w 2021 r. 

 

 

 

https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naboru-wnioskow/
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naboru-wnioskow/
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naboru-wnioskow/
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naboru-wnioskow/
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020  

Priorytet/  

Działanie/Poddziałanie Termin naboru 

Instytucja 

organizująca 

konkurs 

Możliwe działania Dodatkowe informacje 

Harmonogram w trakcie realizacji Programu może ulec zmianie m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze 
względu na realizację projektów w trybie pozakonkursowym. 

Priorytet 1. Innowacje w gospodarce 

Działanie 1.2 

Infrastruktura B + R 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r. Szczegółowy harmonogram planowanych  

w roku 2021 naborów wniosków  

o dofinansowanie projektu w trybie 

konkursowym znajduje się na stronie www: 
Harmonogram naborów wniosków o 

dofinansowanie (opolskie.pl) 

Priorytet 2. Konkurencyjna gospodarka 

Działanie 2.2 
Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych na  
rzecz gospodarki 

Poddziałanie 2.2.1 
Przygotowanie terenów  
inwestycyjnych 

 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r. 

Szczegółowy harmonogram planowanych  

w roku 2021 naborów wniosków  

o dofinansowanie projektu w trybie 

konkursowym znajduje się na stronie www: 

Harmonogram naborów wniosków o 

dofinansowanie (opolskie.pl) 

 
Działanie 2.3 
Wzmocnienie otoczenia 
biznesu 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r. 

Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 3.2 
Efektywność 
energetyczna 
Poddziałanie 3.2.1 

Efektywność 

energetyczna  

w budynkach publicznych  

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r. 

Szczegółowy harmonogram planowanych  
w roku 2021 naborów wniosków  
o dofinansowanie projektu w trybie 
konkursowym znajduje się na stronie www: 
Harmonogram naborów wniosków o 
dofinansowanie (opolskie.pl) 

Działanie 3.2 
Efektywność 
energetyczna 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r. 

https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/2020/12/Harmonogram-nabor%C3%B3w-wniosk%C3%B3w_2021_wersja-nr-2.pdf
https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/2020/12/Harmonogram-nabor%C3%B3w-wniosk%C3%B3w_2021_wersja-nr-2.pdf
https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/2020/12/Harmonogram-nabor%C3%B3w-wniosk%C3%B3w_2021_wersja-nr-2.pdf
https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/2020/12/Harmonogram-nabor%C3%B3w-wniosk%C3%B3w_2021_wersja-nr-2.pdf
https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/2020/12/Harmonogram-nabor%C3%B3w-wniosk%C3%B3w_2021_wersja-nr-2.pdf
https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/2020/12/Harmonogram-nabor%C3%B3w-wniosk%C3%B3w_2021_wersja-nr-2.pdf
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Poddziałanie 3.2.2 
Efektywność 
energetyczna  
w budynkach publicznych 
Aglomeracji Opolskiej 

Priorytet 5. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Działanie 5.1  
Ochrona różnorodności  
biologiczne 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r. Szczegółowy harmonogram planowanych  
w roku 2021 naborów wniosków  
o dofinansowanie projektu w trybie 
konkursowym znajduje się na stronie www: 
Harmonogram naborów wniosków o 
dofinansowanie (opolskie.pl) 

Priorytet 9. Wysoka jakość edukacji 

Działanie 9.1         
Rozwój edukacji 
Poddziałanie 9.1.2 
Wsparcie kształcenia 
ogólnego w Aglomeracji 
Opolskiej  
 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r. 

Szczegółowy harmonogram planowanych  
w roku 2021 naborów wniosków  
o dofinansowanie projektu w trybie 
konkursowym znajduje się na stronie www: 
Harmonogram naborów wniosków o 
dofinansowanie (opolskie.pl) 

Działanie 9.2         
Rozwój kształcenia 
zawodowego 
Poddziałanie 9.2.1 
Wsparcie kształcenia 
zawodowego 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r. 

Działanie 9.2               

Rozwój kształcenia 

zawodowego 

Poddziałanie 9.2.2 

Wsparcie kształcenia 

zawodowego  

w Aglomeracji Opolskiej 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r. 

Priorytet 10. Inwestycje w infrastrukturę społeczną 
 

Działanie 10.2  
Inwestycje wynikające  
z Lokalnych Planów  
Rewitalizacji 

Maj 2021r. Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Opolskiego 
Departament 
Koordynacji 
Programów 
Operacyjnych  
 
 

Przebudowa, remont i adaptacja budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w 
celu nadania im/podtrzymania funkcji obiektów sportowych, w celu poprawy 
jakości życia mieszkańców. 
 
 

Planowana alokacja: 3 500 000,00 zł 
Strona www: www.rpo.opolskie.pl 

https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/2020/12/Harmonogram-nabor%C3%B3w-wniosk%C3%B3w_2021_wersja-nr-2.pdf
https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/2020/12/Harmonogram-nabor%C3%B3w-wniosk%C3%B3w_2021_wersja-nr-2.pdf
https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/2020/12/Harmonogram-nabor%C3%B3w-wniosk%C3%B3w_2021_wersja-nr-2.pdf
https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/2020/12/Harmonogram-nabor%C3%B3w-wniosk%C3%B3w_2021_wersja-nr-2.pdf
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Działanie 10.3  
E-usługi publiczne 
 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2021 r. Szczegółowy harmonogram planowanych  

w roku 2021 naborów wniosków  

o dofinansowanie projektu w trybie 

konkursowym znajduje się na stronie www: 

Harmonogram naborów wniosków o 

dofinansowanie (opolskie.pl) 

 

 

 

  

https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/2020/12/Harmonogram-nabor%C3%B3w-wniosk%C3%B3w_2021_wersja-nr-2.pdf
https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/2020/12/Harmonogram-nabor%C3%B3w-wniosk%C3%B3w_2021_wersja-nr-2.pdf
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Program INTERREG VA Republika Czeska - Polska 
 

Priorytet/Działanie/ 
Poddziałanie 

Termin naboru Instytucja 
organizująca 

konkurs 

Możliwe działania Dodatkowe informacje 

Fundusz 
Mikroprojektów 
 
Oś priorytetowa 2: 
Rozwój potencjału 
przyrodniczego i 
kulturowego na rzecz 
wspierania zatrudnienia. 
 
Oś priorytetowa 4: 
Współpraca instytucji i 
społeczności 

13 nabór: 
do 17.02.2021 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stowarzyszenie 
Gmin Polskich 
Euroregionu 
Pradziad 

Nabór będzie prowadzony tylko w Osi Priorytetowej 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. 

Mogą być składane jedynie projekty typu  
B (mikroprojekty składane przez partnerów z Polski  
i Czech na osobnych wnioskach z dwoma budżetami) 
i C (mikroprojekt składany tylko przez jednego 
partnera; partner z drugiej strony granicy uczestniczy 
w tym projekcie po podpisaniu deklaracji partnerstwa 
i nie ponosi żadnych kosztów). 
 
Strona www http://www.europradziad.pl/ 
 
 

14 nabór: 
do 26.05.2021 r. 
 

Polska strona nie będzie prowadziła naboru wniosków 
projektowych w żadnej z Osi priorytetowych. Istnieje możliwość 
składania projektów typu A z czeskim Partnerem Wodącym. 

 

Oś priorytetowa 3: 
Edukacja i kwalifikacje 

Nie przewiduje się naborów w 2021 r. Strona www: http://www.cz-pl.eu/ 
 
 
 

 

  

http://www.europradziad.pl/
http://www.cz-pl.eu/
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Plan naborów w 2021 roku: I KWARTAŁ II KWARTAŁ III KWARTAŁ IV KWARTAŁ 

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

PO WER 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym             

PO WER 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty              
PO WER 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się 
gospodarki             

PO WER 4.1 Innowacje społeczne                         

PO IR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa             

PO IR 1.2 Sektorowe programy B+R             

PO IR 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki             

PO IR 4.1.2 Regionalne agendy naukowo – badawcze                          

PO IR 4.1.4 Projekty aplikacyjne              

PO IŚ 1.3 Wspeiranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych              

PO IŚ 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna              

PO PC  2.1 Wysoka dostępność i jakość e – usług publicznych             

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

PO PC  2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e – usługi publiczne i informacje sektora 
publicznego             

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 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych             

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 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej             
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RPO WO 2014-2020 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego                         

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

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

RPO WO 2014-2020 10.3 E – usługi publiczne              

INTERREG V-A Republika Czeska - Polska, Fundusz Mikroprojektów  
                       

INTERREG V-A Republika Czeska - Polska, Oś priorytetowa 3 Edukacja i kwalifikacje             
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