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Harmonogram najistotniejszych dla uczelni konkursów w ramach funduszy strukturalnych planowanych w 2017 roku (stan na 14.12.2016r.) 

 
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 

 
 
 

Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2017 roku 
 

 
 

 
 

 
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 –  
lipiec 2017 r., 
rozpoczęcie naboru 
– sierpień 2017 r. 

 
 

Centrum 
Projektów Polska 
Cyfrowa - CPPC 

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



2 

 

Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa 

Działanie 3.1 
Działania szkoleniowe na 
rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych 

Ogłoszenie  
o konkursie – 
marzec 2017 r., 
rozpoczęcie naboru 
– kwiecień 2017 r. 

Centrum 
Projektów Polska 
Cyfrowa - CPPC 

Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. 
 
 

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

Działanie 3.2 
Innowacyjne rozwiązania 
na rzecz aktywizacji 
cyfrowej 

 

Ogłoszenie  
o konkursie – 
listopad 2017 r., 
rozpoczęcie naboru 
– grudzień 2017 r. 

Centrum 
Projektów Polska 
Cyfrowa - CPPC 

Projekty dotyczące innowacyjnych rozwiązań na rzecz aktywizacji 
cyfrowej 

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

 

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 

05.05-05.07.2017 r. – 
Program INGA, 
 
III kwartał - Wspólne 
Przedsięwzięcie z 
PKP PLK 

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 

12.06-12.07.2017 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 4.1.4 
Projekty aplikacyjne 

18.09-18.10.2017 r. NCBR Projekty aplikacyjne (projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub 
eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja). 

Strona www: 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 
(programy stażowe) 

  Luty  2017 r. Narodowe 
Centrum Badań i 
Rozwoju 

Realizacja wysokiej jakości programów stażowych. Strona www: http://www.ncbir.pl; Wymagany wkład 
własny beneficjenta w wysokości min. 3%. 
 

Działanie 3.1 Kompetencje 
w szkolnictwie wyższym 
(ABK) 

Kwiecień 2017 r. Narodowe 
Centrum Badań i 
Rozwoju 

Wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje (np. 
akademickie biura karier), wspomagające studentów w rozpoczęciu 
aktywności zawodowej na rynku pracy. 

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

Działanie 3.1 Kompetencje 
w szkolnictwie wyższym 
(programy kształcenia oraz 
podnoszenie kompetencji) 

Kwiecień 2017  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, 

d) wysokiej jakości programy stażowe (ten rodzaj działań może 
stanowić odrębny typ projektów). 

 

Strona www: http://www.ncbir.pl; Wymagany wkład 
własny beneficjenta w wysokości min. 3%. 
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2) 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. 

 

Działanie 3.1 Kompetencje 
w szkolnictwie wyższym 
(programy kształcenia oraz 
trzecia misja) 

Październik 2017 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) dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb 
społeczno-gospodarczych, 
b) działania włączające pracodawców w przygotowanie programów 
kształcenia i ich realizację. 
2) 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 
(programy kształcenia) 

Grudzień  2017 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%. 
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Działanie 3.2 Studia 
doktoranckie 

Wrzesień 2017 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 

 
W tym działaniu przewiduje się także projekty realizowane w trybie pozakonkursowym 

Działanie 3.4 Zarządzanie 
w instytucjach szkolnictwa 
wyższego 

Lipiec 2017 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 4.2 Programy 
mobilności 
ponadnarodowej 

Grudzień 2017 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%. 

Działanie 4.3 Współpraca 
ponadnarodowa 

Sierpień 2017 r. Centrum 
Projektów 
Europejskich 

Funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, 
umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się. 

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

Działanie 4.3 Współpraca 
ponadnarodowa 

Marzec 2017 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%. 
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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 

I kwartał 2017 r.  

 

 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Opolskiego  

 

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

 

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

 

 

Priorytet 2. Konkurencyjna gospodarka 

Działanie 2.3 
Wzmocnienie otoczenia 
biznesu 

II kwartał 2017 r. Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Opolskiego  

1. 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 3.2.2 
Efektywność 
energetyczna w 
budynkach publicznych 
Aglomeracji Opolskiej 

I kwartał 2017 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, 

Strona www: http://aglomeracja-opolska.pl/ 
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e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE. 
 
2. Audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element 
kompleksowy 
projektu. 

 

 

Priorytet 5. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Działanie 5.1 Ochrona 
różnorodności 
biologicznej 

III kwartał 2017 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 

Działanie 9.2 Rozwój 
kształcenia zawodowego / 
Poddziałanie 9.2.2 
Wsparcie kształcenia 
zawodowego w 
Aglomeracji Opolskiej 

II kwartał 2016 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 

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

 

 

Priorytet 10. Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

Działanie 10.2 Inwestycje 
wynikające z Lokalnych 
Planów Rewitalizacji  

II kwartał 2017 r. 
(Gmina Opole) 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Opolskiego  

 

Realizacja kompleksowych projektów inwestycyjnych (projektów 
rewitalizacyjnych) wynikających z Lokalnych lub Gminnych Programów 
Rewitalizacji, które będą się przyczyniać do aktywizacji środowisk 
ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: 
1. odnowa fizyczna obszarów miejskich, zakładająca realizację 
przedsięwzięć inwestycyjnych odpowiadających na zdiagnozowane 
problemy społeczne. Przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na 
budowie nowych obiektów mogą zostać objęte wsparciem wyłącznie w 
przypadku inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, bez 
których realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa i 
obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji; 
przebudowa, remont i adaptacja zdegradowanych budynków, obiektów, 
terenów i przestrzeni w celu przywrócenia ich funkcji użytkowych lub 
nadania im nowych funkcji użytkowych (np. gospodarczych, społecznych, 
kulturalnych) sprzyjających poprawie życia mieszkańców; 
3. tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do prowadzenia 
działalności gospodarczej i rozwoju usług (wsparcie przedsiębiorczości 

Strona www: http://rpo.opolskie.pl/ 
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i samozatrudnienia, wspieranie ekonomii społecznej, podejmowanie 
działań inicjatyw lokalnych na rzecz zatrudnienia oraz wspierania 
mobilności pracowników); 
4. realizacja działań na rzecz środowisk zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym oraz wspierania dostępu do usług; 
5. inwestycje polegające na dostosowaniu infrastruktury zdegradowanych 
budynków/pomieszczeń w celu adaptacji ich do świadczenia usług w 
zakresie opieki nad osobami zależnymi, w tym starszymi i osobami 
z niepełnosprawnościami; 
6. przebudowa, rozbudowa i adaptacja obiektów infrastrukturalnych 
z przeznaczeniem na tworzenie mieszkań chronionych, wspomaganych 
lub treningowych polegająca jedynie na inwestycjach w zakresie części 
wspólnych budynków mieszkalnych. 

 

Działanie 10.3 E-usługi 
publiczne 

I kwartał 2017 r. Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Opolskiego  

1. Rozwój elektronicznych usług publicznych szczebla 
regionalnego/lokalnego, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji, e-
zdrowia, e-kultury, systemów informacji przestrzennej. 
2. Digitalizacja zasobów kulturowych i naukowych będących w posiadaniu 
instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie 
powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów. 
3. 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/ 

 

 

 

 
Program INTERREG VA Republika – Czeska - Polska 

 
Priorytet/Działanie/ 

Poddziałanie 
Termin naboru Instytucja 

organizująca 
konkurs 

Możliwe działania Dodatkowe informacje 

Oś priorytetowa 3 
Edukacja i kwalifikacje 

01.04.2017 r. –  
propozycja projektu, 
15.06 – 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 
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Plan naborów w 2017 roku 

 

I KWARTAŁ II KWARTAŁ III KWARTAŁ IV KWARTAŁ 

 

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

PO IŚ 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2017 roku 

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 4.1.4 Projekty aplikacyjne                         

RPO WO 2014-2020 1.2 Infrastruktura B+R                         

RPO WO 2014-2020 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu                         

RPO WO 2014-2020 3.2.2 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 (programy stażowe)                         

PO WER 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (ABK)   

 

                    

PO WER 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (programy kształcenia oraz podnoszenie 
kompetencji)   

  
                    

PO WER 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (programy kształcenia oraz trzecia misja)                         

PO WER 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (programy kształcenia)                         

PO WER 3.2 Studia doktoranckie                         

PO WER 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego W tym działaniu przewiduje się także projekty realizowane w trybie pozakonkursowym 

PO WER 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego (podnoszenie kompetencji 
dydaktycznych kadr uczelni)               

  
        

PO WER 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej                     

 

  

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa                         

PO WER 4.3 Współpraca ponadnarodowa (projekty poza Common Framework)                         

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

Opracowanie: Anna Stefanowska-Strzodka, DWiR - Biuro Zarządzania Projektami (grudzień 2016 r.) 


