Program

Działanie

Termin

Kto może się starać o dofinansowanie

2.2.1- Zapewnienie dostępu
przedsiębiorstw do nowych
usług KSU. Konkurs na wybór
usługodawców mających
przetestować nową usługę
pilotażową nr 3.

III kwartał 2013 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

http://pokl.parp.gov.pl/index/
more/31614

2.2.1 - Planowanie działań w
MSP a finansowanie zwrotne.
Konkurs na wybór
usługodawców nowej usługi
doradczo-szkoleniowej w
zakresie finansowania
zwrotnego.

IV kwartał 2013 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

http://pokl.parp.gov.pl/index/
more/31614

6.2 Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i
samozatrudnienia,

Typ realizowanych projektów:

Wartość dofinansowania

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć
prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie
spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) obejmujące:
- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające
W przypadku wsparcia bezzwrotnego:
uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i
wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób
prowadzenia działalności gospodarczej
fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na - przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w
tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy
podstawie przepisów odrębnych) W
członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności
przypadku typu operacji nr (2): podmioty
w wyniku uczestnictwa w projekcie), do wysokości 40 tys. zł na
zarządzające instrumentami inżynierii
osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub
finansowej w rozumieniu art. 2 pkt 3a
spółdzielni socjalnej)43
rozporządzenia Ministra
- wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od
Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia
dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego,
2010 r. w sprawie udzielania pomocy
obejmujące
publicznej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 a) finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie
od 20 maja 2013 r. do
do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień
r. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.), w
24 czerwca 2013 r.
zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego i/lub
szczególności:
b) szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania
– banki krajowe, banki zagraniczne,
dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach
instytucje kredytowe lub instytucje
danego projektu)
finansowe,
Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie
– banki spółdzielcze,
działalności gospodarczej (w tym w formie innowacyjnej
– podmioty, które nie działają w celu
przedsiębiorczości akademickiej, polegającej na komercjalizacji
osiągnięcia zysku lub przeznaczają zyski na
wiedzy naukowej i technologii) obejmujące:
cele statutowe służące tworzeniu
- przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności
korzystnych warunków dla rozwoju
gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę
przedsiębiorczości przez udzielanie
- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające
pożyczek,
uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i
– konsorcja powyższych podmiotów
prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających
działalność w ramach danego projektu

Strona internetowa

http://www.efs.gov.pl/NaborW
nioskow/KonkursyTerminy/Str
ony/Trwanabor_wnioskow_w_ramach_
Poddzialania6_2_konkursu_za
mknietego_01_POKL_6.2_201
3.aspx

33590400

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób
fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych). O
Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze
dofinansowanie mogą ubiegać się ww.
szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych
8.1.1 Wspieranie rozwoju
podmioty, które spełniają kryteria określone
i średnich przedsiębiorstw MMŚP) w zakresie zgodnym ze
kwalifikacji zawodowych i
od 25 stycznia 2013 r.
w Szczegółowym Opisie Priorytetów w
zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie
doradztwo dla przedsiębiorstw.
ramach POKL oraz dokumentacji
odpowiadającej możliwościom organizacyjno-technicznym
konkursowej, z wyłączeniem podmiotów
przedsiębiorstwa.
określonych w art. 207 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

http://www.efs.gov.pl/NaborW
nioskow/KonkursyTerminy/Str
ony/nabor_wnioskow_w_rama
ch_Poddzialania_811_POKL_2
50113.aspx

* pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in.
przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków
zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i
innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie
strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na
poziomie lokalnym i wojewódzkim;
*wsparcie dla osób zwolnionych , przewidzianych do zwolnienia lub
zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu
pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy
adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i
wdrażania programów typu outplacement, obejmujących łącznie
szkolenia i poradnictwo zawodowe oraz poradnictwo
psychologiczne, a także wybrane działania spośród następujących:
*pomoc w zmianie miejsca pracy (np. jednorazowy dodatek
relokacyjny/mobilnościowy dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w
odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania ),
*pomoc w znalezieniu nowej pracy (np. jednorazowy dodatek
motywacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w nowym
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób
miejscu pracy za wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego
fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
pracodawcy),*staże i praktyki zawodowe przygotowujące do
działalność gospodarczą lub oświatową na
podjęcia pracy w nowym zawodzie,
podstawie przepisów odrębnych).
*subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego
pracodawcy,
-wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność
gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z
następujących instrumentów:
-doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia
umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do
założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
-przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
do wysokości 40 tys. PLN na osobę,
-wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy
od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego,
obejmujące finansowe wsparcie pomostowe *wypłacane
miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego
wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji,
połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu
dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach
danego projektu);

http://pokl.mazowia.eu/komun
ikaty/harmonogram-naboruwnioskow-2013.html

8.1.2 „Wsparcie procesów
adaptacyjnych i
modernizacyjnych w regionie”.

Program
Opercyjny Kapita ł
Ludzki

04.07.201301.08.2013

8.1.2 „Wsparcie procesów
adaptacyjnych i
modernizacyjnych w regionie”.

04.07.201301.08.2013

* pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in.
przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków
zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i
innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie
strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na
poziomie lokalnym i wojewódzkim;
*wsparcie dla osób zwolnionych , przewidzianych do zwolnienia lub
zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu
pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy
adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i
wdrażania programów typu outplacement, obejmujących łącznie
szkolenia i poradnictwo zawodowe oraz poradnictwo
psychologiczne, a także wybrane działania spośród następujących:
*pomoc w zmianie miejsca pracy (np. jednorazowy dodatek
relokacyjny/mobilnościowy dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w
odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania ),
*pomoc w znalezieniu nowej pracy (np. jednorazowy dodatek
motywacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w nowym
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób
miejscu pracy za wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego
fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
pracodawcy),*staże i praktyki zawodowe przygotowujące do
działalność gospodarczą lub oświatową na
podjęcia pracy w nowym zawodzie,
podstawie przepisów odrębnych).
*subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego
pracodawcy,
-wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność
gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z
następujących instrumentów:
-doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia
umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do
założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
-przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
do wysokości 40 tys. PLN na osobę,
-wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy
od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego,
obejmujące finansowe wsparcie pomostowe *wypłacane
miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego
wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji,
połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu
dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach
danego projektu);
Programy rozwojowe 110 szkół i placówek 111 prowadzących
kształcenie ogólne ukierunkowane
na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie
dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie
jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących

http://pokl.mazowia.eu/komun
ikaty/harmonogram-naboruwnioskow-2013.html

9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych

9.2 Podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa
zawodowego

9.6.3 Doradztwo dla osób
dorosłych w zakresie diagnozy
potrzeb oraz wyboru
kierunków i formy podnoszenia
swoich komptencji i i
podwyższania kwalifikacji

2.3 Inwestycje związane z
rozwojem infrastruktury
informatycznej nauki

27.05.2013 28.06.2013

jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących
indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych)112 (1), w szczególności obejmujące: - dodatkowe
zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze oraz specjalistyczne służące
wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu
kształcenia
(a)
- doradztwo i opiekę pedagogiczno
– psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub
z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z
systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich,
wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie
uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie
patologiom społecznym)
(b)
- programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza
wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób
systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i
fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system
działalność gospodarczą lub oświatową na
szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia
podstawie przepisów odrębnych)
oraz kontynuację nauki
(c)
- dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów
ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym
uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk
przyrodniczo – matematycznych
(d)- rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z
poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym,
informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej
ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w
kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy
(szkolne ośrodki kariery) (e) - wdrożenie nowych, innowacyjnych
form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością
niż formy tradycyjne
(f) - wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania
placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości
nauczania (g)
- staże zawodowe113 realizowane u pracodawców, skierowane do
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących kształcenie
ogólne (2)

23.05.2013 26.06.2013

Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty
wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób
edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących
fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych)
działalność gospodarczą lub oświatową na
służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.
podstawie przepisów odrębnych

14.06.2013 12.07.2013

wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób
fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych)

od 20 maja do 21
czerwca 2013 r.

jednostki naukowe, w tym wchodzące w
skład sieci naukowych, konsorcjów
naukowych (1) i naukowo przemysłowych
(2) (z wyłączeniem centrów badawczorozwojowych),
uczelnie,
jednostki wiodące MAN (miejskie
akademickie sieci naukowe),
Centra Komputerów Dużej Mocy,
spółki powołane z udziałem ww.

http://pokl.mazowia.eu/harmo
nogram-oglaszaniakonkursow-na-rok2013/harmonogramoglaszania-konkursow-wramach-programuoperacyjnego-kapital-ludzkiw-2013-r-zaktualizowany-nadzien-7-maja-2013-r.html

http://pokl.mazowia.eu/komun
ikaty/harmonogram-naboruwnioskow-2013.html

usługi doradcze dla osób dorosłych, które z
własnej inicjatywy są zainteresowane
uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy
potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej
oferty edukacyjno – szkoleniowej

W ramach Działania 2.3 dofinansowanie udzielane jest na realizację
projektów, które przyczynią się realizacji celu Działania 2.3, jakim
jest zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce stałego i
bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury
informatycznej, umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z
zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz
zapewnienie jednostkom naukowym mającym siedzibę w Polsce
łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami
teleinformatycznymi.

http://pokl.mazowia.eu/ko
munikaty/aktualizacjaharmonogramu-po-kl.html

Kwota środków
przeznaczonych na
dofinansowanie projektów w
ramach ogłaszanej rundy
aplikacyjnej w 2013 r. dla
Działania 2.3 wynosi: 92 482
212 euro (382 034 768 zł)*, w
tym:
a) 20 proc. alokacji
przewidzianej na konkurs –18

http://www.poig.gov.pl/Nabor
Wnioskow/KonkursyTerminy/S
trony/Nabor_wnioskow_do_Dz
ialania_2_3_POIG_200513.asp
x

5.4.1. „Wsparcie na uzyskanie
/ realizację ochrony własności
przemysłowej”

Innowacyjna
Gospodarka

od 04.06.2012 r. do
1.07.2013 r.( lub do
wyczerpania alokacji
na konkurs)

* przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub
wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika, który
zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest
uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony
własności przemysłowej;
* zgłoszenia przez zawodowego pełnomocnika wynalazku, wzoru
użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w
celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne,
unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej
oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym,
regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony
własności przemysłowej albo prowadzenia postępowania wyłącznie
przed właściwym krajowym, regionalnym lub unijnym organem
ochrony własności przemysłowej, w przypadku gdy
międzynarodowa, unijna lub regionalna faza procedury ochrony
własności przemysłowej została zakończona przed złożeniem
wniosku o udzielenie wsparcia;
* zakupu, w związku z przygotowaniem zgłoszenia, zgłoszeniem lub
prowadzeniem postępowania, o których mowa w pkt 1 i 2, analiz i
ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i
technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub
postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności
intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych
komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami
własności przemysłowej;
* postępowania w celu obrony prawa, w związku z wniesieniem
zarzutów w trakcie rozpatrywania zgłoszenia, o którym mowa w pkt
mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni
2, lub wniesieniem sprzeciwu po przyznaniu prawa.
przedsiębiorcy posiadający siedzibę na
* przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w
wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika, który
przypadku przedsiębiorcy będącego osobą
zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest
fizyczną – miejsce zamieszkania na
uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
własności przemysłowej;
* zgłoszenia przez zawodowego pełnomocnika wynalazku, wzoru
użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w
celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne,
unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej
oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym,
regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony
własności przemysłowej albo prowadzenia postępowania wyłącznie
przed właściwym krajowym, regionalnym lub unijnym organem
ochrony własności przemysłowej, w przypadku gdy
międzynarodowa, unijna lub regionalna faza procedury ochrony
własności przemysłowej została zakończona przed złożeniem
wniosku o udzielenie wsparcia;
* zakupu, w związku z przygotowaniem zgłoszenia, zgłoszeniem lub
prowadzeniem postępowania, o których mowa w pkt 1 i 2, analiz i
ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i
technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub
postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności
intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych
komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami
własności przemysłowej;
* postępowania w celu obrony prawa, w związku z wniesieniem
zarzutów w trakcie rozpatrywania zgłoszenia, o którym mowa w pkt
2, lub wniesieniem sprzeciwu po przyznaniu prawa.

Budżet Poddziałania 5.4.1
wynosi 21 249 235,69 EUR
Kwota środków
przeznaczonych na
dofinansowanie projektów w
2012 roku wynosi 35 000 000
PLN

http://poig.parp.gov.pl/index/
more/27137

6.5.2 Wsparcie udziału
przedsiębiorców w
programach promocji

8.1 wspieranie działalności
gospodarczej w dziedzinie
gospodarki elektronicznej

III.runda: 8 lipca 2013
r. - 19 lipca 2013 r.

8.2 wspieranie wdrażania
elektronicznego biznesu typu
b2b

II.runda: 17 czerwca
2013 r. - 28 czerwca
2013 r.

III edycji programu Wsparcie
na uzyskanie grantu.

PARP

wsparcie może być udzielone
przedsiębiorcy prowadzącemu działalność
gospodarczą i posiadającemu siedzibę, a w
03 sierpnia 2012 r. - przypadku przedsiębiorcy będącego osobą
wyczerpanie alokacji
fizyczną – adres głównego miejsca
na dany konkurs
wykonywania działalności gospodarczej na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, który zgłosił swój udział w
programie promocji o charakterze ogólnym.

Erasmus dla młodych
przedsiębiorców

*produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej,
*ochrony i zachowania zabytków.

http://www.poig.gov.pl/Nabor
Wnioskow/KonkursyTerminy/S
trony/Rozpoczeto_nabor_wnio
skow_w_ramach_Poddzialani
a_652_POIG_030812.aspx

mikro i mali przedsiębiorcy

*projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną
(usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych
niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem
kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie,
świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych.

http://poig.parp.gov.pl/inde
x/index/1256

przedsiębiorcy sektora MSP

przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym
(informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do
realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej,
obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw.

http://poig.parp.gov.pl/index/i
ndex/1256

Przez międzynarodowy program innowacyjny rozumiany jest
program, który zakłada współpracę przedsiębiorców z jednostkami
naukowymi lub z innymi przedsiębiorcami. Współpraca ta powinna
dotyczyć podmiotów z co najmniej dwóch krajów, a jej celem
powinno być przeprowadzenie badań naukowych lub prac
rozwojowych. Realizacja międzynarodowego programu
innowacyjnego nie mogła rozpocząć się wcześniej niż w 2007 roku.
Takim programami są na przykład:
7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju
technologicznego UE,
przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek
Eureka (Eurostars) 2007-2013; Eranet Cornet II, Inicjatywa
projektowy w ramach międzynarodowego
Cornet, Eranet Erasme2, Polsko-Izraelski konkurs na projekty
od dnia 7 marca 2013 programu innowacyjnego jako koordynator,
badawczo-rozwojowe,
albo występują w takim projekcie jako
r. do dnia 14 czerwca
Konkurs w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz
partner. Warunkiem udzielenia wsparcia
2013 r.
zrównoważonego rozwoju, CELTIC/EUREKA,
jest uzyskanie pozytywnej oceny formalnej
Leonardo da Vinci – Rozwój innowacji, Knowledge Partneship,
wniosku projektowego.
Program Wspólny AAL (Ambient Assisted Living), “Prevention,
Preparedness and Consequence Management of Terrorism and
Other Security-Related Risks” 2007-2013 (CIPS Programme), EDA
Defence R&T Joint Investment Programme on Force Protection (JIPFP), Polsko-Norweska Współpraca Badawcza,
ERA-Net Eco-Innovera, POLLUX, międzynarodowe projekty
badawcze " Small-scale heat and power production from solid
biomass".

do 30.09.2014r.

Przewidziana alokacja
środków wynosi:
7 500 000,00 zł - dla branży
produkcji sprzętu medycznego
i aparatury pomiarowej,
3 500 000,00 zł - dla branży
ochrony i zachowania
zabytków

rzedsiębiorca przyjmujący uczestniczący w działaniu czerpie
korzyści uzyskując możliwość pracy z energicznym i
Początkujący przedsiębiorcy, którzy maja
zmotywowanym początkującym przedsiębiorcą, który może
w planach założeniu własnej działalności
przyczynić się do rozwoju firmy, wnosząc innowacyjne pomysły,
gospodarczej lub którzy założyli działalność
nową wiedzę i umiejętności. Dodatkowe korzyści płyną z tego, że
w ciągu ostatnich trzech lat.
ktoś „świeżym okiem” spojrzy na firmę, a także ze specjalistycznej
Doświadczeni przedsiębiorcy
wiedzy, którą dysponuje początkujący przedsiębiorca, a której może
prowadzący małe lub średnie
nie mieć przedsiębiorca przyjmujący. Wartością dodana działania
przedsiębiorstwa na terenie Unii
jest budowania sieci kontaktów i silnych relacji, które mogą być
Europejskiej.
przydatne w przyszłości do wzajemnych konsultacji, udzielania
referencji i poszukiwania zagranicznych, jak również doskonalenia
umiejętności językowych.

http://www.parp.gov.pl/index/i
ndex/1762

http://www.parp.gov.pl/index/
more/31874

1.5 Rozwój przedsiębiorczości dla mikro i małych
od 28 maja 2013 r. do
przedsiębiorstw (konkurs
28 czerwca 2013 r.,
zamknięty bez preselekcji)

mikro i małe przedsiębiorstwa

Działanie ukierunkowane jest na podnoszenie konkurencyjności
przedsiębiorstw poprzez realizację nowych inwestycje
obejmujących środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
związane z:
- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;
- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa;
- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez
wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub
- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w
istniejącym przedsiębiorstwie;
- nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z
przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby
zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są
przez inwestora niezależnego od zbywcy.
Nową inwestycją nie jest:
- inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności
produkcyjnych;
- nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.
W ramach Działania będą mogły być realizowane również usługi
doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia:
- nowego produktu lub usługi;
- systemów zarządzania jakością i innych wspomagających
zarządzanie;
- zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji
wyrobów, usług, maszyn i urządzeń.

http://rpo.mazowia.eu/nab
ory-wnioskow/naborwnioskow-odofinansowanie-wramach-konkursu-rpowm1-5-2-2013.html

5000000

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Mazowieckiego
6.2 Turystyka (konkurs
otwarty bez preselekcji)

od 27 marca 2013 r.
Nabór wniosków
prowadzony jest w
sposób ciągły

przedsiębiorcy sektora turystyki RPOWM/6.2/1/2013;
jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki i stowarzyszenia; jednostki
organizacyjne jst posiadające osobowość
utworzenie, bądź powiększenie kompleksowej oferty turystycznej
prawną; parki narodowe i krajobrazowe;
składającej się z przynajmniej kilku składników. Poprzez składniki
PGL Lasy Państwowe i jego jednostki
oferty turystycznej należy rozumieć wszystkie oferowane usługi,
organizacyjne; instytucje kultury;
które powodują, że oferta jest bardziej atrakcyjna i konkurencyjna
organizacje pozarządowe; kościoły i związki
dla klientów[1]..
wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i
związków wyznaniowych; jednostki sektora
finansów publicznych posiadające
osobowość prawną; podmioty działające w
oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie
publiczno – prywatnym - RPOWM/6.2/2/2013.

RPOWM/6.2/1/2013 – 300 tys.
PLN EUR 3 000 000

http://rpo.mazowia.eu/naborywnioskow/ruszyl-naborwnioskow-z-konkursu-rpowm6-2-1-2013-skierowany-doprzedsiebiorcow-sektoraturystyki.html

6.2 Turystyka - dla
przedsiębiorców (konkurs
otwarty bez preselekcji)

1.1 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach
powyżej 15 tys. RLM,

od 27 marca 2013 r.
Nabór wniosków
prowadzony jest w
sposób ciągły

przedsiębiorcy sektora turystyki RPOWM/6.2/1/2013;
jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki i stowarzyszenia; jednostki
organizacyjne jst posiadające osobowość
utworzenie, bądź powiększenie kompleksowej oferty turystycznej
prawną; parki narodowe i krajobrazowe;
składającej się z przynajmniej kilku składników. Poprzez składniki
PGL Lasy Państwowe i jego jednostki
oferty turystycznej należy rozumieć wszystkie oferowane usługi,
organizacyjne; instytucje kultury;
które powodują, że oferta jest bardziej atrakcyjna i konkurencyjna
organizacje pozarządowe; kościoły i związki
dla klientów[1]..
wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i
związków wyznaniowych; jednostki sektora
finansów publicznych posiadające
osobowość prawną; podmioty działające w
oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie
publiczno – prywatnym - RPOWM/6.2/2/2013.

od 24 czerwca 2013
r. do 30 września
2013 r.

1. jednostki samorządu terytorialnego i ich
związki,
2. podmioty świadczące usługi publiczne w
ramach
realizacji obowiązków własnych jednostek
samorządu 17. terytorialnego

1. budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni
ścieków komunalnych
2. budowa systemów kanalizacji zbiorczej, lub/i
3. modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej

RPOWM/6.2/2/2013 – 500 tys.
PLN. EUR 2 000 000

http://rpo.mazowia.eu/naborywnioskow/ruszyl-naborwnioskow-z-konkursu-rpowm6-2-1-2013-skierowany-doprzedsiebiorcow-sektoraturystyki.html

Kwota środków przeznaczona http://www.pois.gov.pl/Nabor
na dofinansowanie projektów Wnioskow/KonkursyTerminy/S
trony/Rozpoczeto_nabor_na_1
w ramach konkursu wynosi
120 mln euro.
_1_POIS_20052013.aspx

2.1 Kompleksowe
przedsięwzięcia z zakresu
gospodarki odpadami
komunalnymi ze szczególnym
uwzględnieniem odpadów
niebezpiecznych

Od 24 czerwca 2013
r. do 22 lipca 2013 r

Wsparcie uzyskają projekty obejmujące:
1. kompleksowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi
uwzględniające co najmniej: działania prewencyjne, selektywne
zbieranie, przygotowanie odpadów do odzysku lub
unieszkodliwiania oraz, o ile wynika to z planów gospodarki
odpadami, instalacje do odzysku, w tym recyklingu oraz
unieszkodliwiania, a takŜe działania na rzecz likwidacji zagroŜeń
wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i
wojewódzkimi planami gospodarki odpadami;
2. budowę:
- punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w
szczególności odpadów niebezpiecznych32.
- składowisk (wyłącznie jako element regionalnego zakładu
zagospodarowania odpadów),
- instalacji umoŜliwiających przygotowanie odpadów do procesów
* jednostki samorządu terytorialnego lub ich
odzysku, w tym recyklingu, w szczególności demontaŜu zuŜytego Kwota środków przeznaczona http://www.pois.gov.pl/Nabor
związki;
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz przetwarzania
na dofinansowanie projektów Wnioskow/KonkursyTerminy/S
* podmioty świadczące usługi publiczne w
w ramach konkursu wynosi 20 trony/znamy_termin_naboru_n
odpadów z niego powstałych, demontaŜu mebli i innych odpadów
ramach realizacji obowiązków własnych
mln euro.
a_2_1_POIS_20052013.aspx
wielkogabarytowych, sortowania odpadów selektywnie zbieranych,
jednostek samorządu terytorialnego;
mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych i odpadów pozostałych po selektywnym zbieraniu
odpadów zawierających odpady ulegające biodegradacji,
- instalacji do odzysku, w tym recyklingu poszczególnych rodzajów
odpadów komunalnych lub odpadów powstałych w wyniku ich
przetwarzania,
- instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z
odzyskiem energii,
- instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w
procesach innych niż składowanie
3. prace przygotowawcze dla projektów w ramach działania 2.1,
umieszczonych na indykatywnej liście projektów indywidualnych.
4. kompleksowe projekty związane z rekultywacją składowisk
odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele
przyrodnicze

Program
Operacyjny
Infrastruktura i
Środowisko

2.2 Przywracanie terenom
zdegradowanym wartości
przyrodniczych i ochrona
brzegów morskich

1. jednostki samorządu terytorialnego i ich
związki,
2. podmioty świadczące usługi publiczne w
ramach realizacji
obowiązków własnych jednostek samorządu
terytorialnego,
3. wojewodowie, PGL Lasy Państwowe i
od 24 czerwca 2013
jego jednostki
r. do 22 lipca 2013 r.
organizacyjne,
4. urzędy morskie,
5. wojsko – jednostki organizacyjne
podległe Ministrowi
Obrony Narodowej oraz dla których jest on
organem
załoŜycielskim lub organem nadzorczym
6. podmioty odpowiedzialne za realizację

1. rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych
przez przemysł i górnictwo (włącznie z działaniami
udostępniającymi tereny do rekultywacji – usuwanie min,
zanieczyszczeń ropopochodnych i chemicznych),
2. projekty związane z zabezpieczeniem/stabilizacją osuwisk,
3. modernizacja i budowa umocnień brzegowych
4. prace przygotowawcze dla projektów w ramach działania
2.2, umieszczonych na indykatywnej liście projektów
indywidualnych.

Kwota środków przeznaczona http://www.pois.gov.pl/Nabor
na dofinansowanie projektów Wnioskow/KonkursyTerminy/S
w ramach konkursu wynosi 6 trony/znamy_termin_naboru_n
mln euro.
a_2_2_POIS_20052013.aspx

1. Jednostki sektora finansów publicznych
tj:

Priorytet IX 9. Infrastruktura
energetyczna przyjazna
środowisku i efektywność
energetyczna , Działanie 9.3
Konkurs: Plany gospodarki
niskoemisyjnej w gminach

Współfinansowanie IV osi
priorytetowej POIiŚ

od 1 sierpnia 2013 do
30 września 2013

jednostki samorządu terytorialnego oraz
ich grupy - związki, stowarzyszenia i
porozumienia JST,
podmioty świadczące usługi publiczne w
ramach realizacji obowiązków własnych
jednostek samorządu terytorialnego nie
będące przedsiębiorcami,
organy władzy publicznej, w tym organy
administracji rządowej, organy kontroli
państwowej i ochrony prawa, sądy i
trybunały,
-organy policji, straży pożarnej (w tym
również OSP), straży miejskiej,
-państwowe szkoły wyższe,
-samodzielne publiczne zakłady opieki
zdrowotnej.

Przedsiebiorcy, których projekty znajduja
sie na „Liscie rankingowej projektów
rekomendowanych do wsparcia”, w ramach
konkursu zamknietego nr 3/PO
do 30 SIERPNIA 2013
IiS/4.5/04/2012,
ROKU
w przypadku których, z powodu braku
srodków w ramach Działania 4.5 POIiS, nie
zostało
udzielone dofinansowanie w formie dotacji.

http://www.nfosigw.gov.pl/nab
orwnioskow/art,81,informacja-onaborach-w-roku-2013-wramach-programowpriorytetowychobowiazujacych-wnfosigw.html
http://pois.nfosigw.gov.pl/pois
-9-priorytet/ogloszenie-onaborze-wnioskow/w-ramachdzialania-93/

W ramach Działania 9.3 wsparcie mogą uzyskać projekty polegające
na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej , w tym
zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższej,
uzasadnionej ekonomicznie klasie efektywności energetycznej,
związane bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją budynku.

Przedsiewziecia słu ace poprawie jakosci powietrza poprzez obni
enie wielkosci emisji
zanieczyszczen z instalacji spalania paliw. Pomoc dla
przedsiebiorców bedzie ukierunkowana na
inwestycje w zakresie ochrony powietrza i dostosowanie
istniejacych instalacji do wymagan
wynikajacych z dyrektywy 2001/80/WE w sprawie ograniczenia
emisji niektórych
zanieczyszczen do powietrza ze zródeł spalania.

Planowane zobowiazania dla
zwrotnych form
dofinansowania programu
wynosza
600 000 tys. zł.
Wypłaty srodków z podjetych i
planowanych zobowiazan dla
zwrotnych form
dofinansowania programu
wynosza 600 000 tys. zł.
Tabele bud etu programu
priorytetowego przedstawiono
w załaczniku nr 1 do programu.

http://www.nfosigw.gov.
pl/srodkikrajowe/programypriorytetowe/wspolfinan
sowanie-iv-priorytetupoiis/

od 1 lipca 2013 do 31
lipca 2013
Planowane zobowiazania dla

http://www.wfosigw.pl/sites/d

3.2 Zamykanie i rekultywacja
składowisk odpadów
komunalnych

5.3 System Zielonych
Inwestycji (GIS - Green
Investment Scheme) - część 1 Zarządzanie energią w
budynkach użyteczności
publicznej

od 1 października
2013 do 31
pażdziernika 2013

listopad 2013 r.

1) jednostki samorzadu terytorialnego i ich
zwiazki,
2) przedsiebiorcy.

Przedsiewziecia dotyczace zamykania i rekultywacji składowisk
odpadów innych ni
niebezpieczne i obojetne.

1) dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć
w budynkach użyteczności publicznej, przez które należy rozumieć
budynki przeznaczone do pełnienia następujących funkcji:
administracji samorządowej, ochrony przeciwpożarowej
realizowanej przez OSP, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki,
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, a także budynkach
1) jednostki samorządu terytorialnego oraz zamieszkania zbiorowego przeznaczonych do okresowego pobytu
ludzi poza stałym miejscem zamieszkania (w szczególności:
ich związki;
2) podmioty świadczące usługi publiczne w internaty, domy studenckie), a także budynkach do stałego pobytu
ludzi (w szczególności: domy rencistów lub emerytów, domy
ramach realizacji zadań własnych jednostek
dziecka, domy opieki, domy zakonne, klasztory);
samorządu terytorialnego niebędące
2) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym
przedsiębiorcami;
zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych,
3) Ochotnicza Straż Pożarna;
uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności
4) uczelnie w rozumieniu ustawy – Prawo o
energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną
szkolnictwie wyższym oraz instytuty
termomodernizacją obiektów w szczególności:
badawcze;
a) ocieplenie obiektu,
5) samodzielne publiczne zakłady opieki
b) wymiana okien,
zdrowotnej oraz podmioty lecznicze
c) wymiana drzwi zewnętrznych,
prowadzące przedsiębiorstwo w rozumieniu
d) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła
art. 551
ciepła),
6) organizacje pozarządowe, Kościoły i inne
e) wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,
związki wyznaniowe wpisane do rejestru
f) przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia,
kościołów i innych związków wyznaniowych
g) zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach,
oraz kościelne osoby prawne; Kodeksu
h) wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii;
cywilnego w zakresie udzielania świadczeń
3) wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (jako
zdrowotnych;
7) podmiot lub jednostka określona w pkt 1- dodatkowe zadania realizowane równolegle z termomodernizacją
obiektów);4) w ramach programu mogą być realizowane projekty
6 będąca stroną umowy pożyczki w
grupowe. Partnerami i liderami w projektach grupowych mogą być
projekcie grupowym.
jedynie podmioty wymienione w ust. 7.4 pkt 1-6. Liderem w
projekcie grupowym jest podmiot składający wniosek o
dofinansowanie w formie dotacji lub wniosek o dofinansowanie w
formie pożyczki lub składający wniosek o dofinansowanie w formie
pożyczki w imieniu i na rzecz partnerów. Wzajemne relacje lidera i
partnerów reguluje zawierane między nimi porozumienie.

Planowane zobowiazania dla
bezzwrotnych form
dofinansowania programu
wynosza 95 889,5
tys. Zł

http://www.wfosigw.pl/sites/d
efault/files/media/2013OZ19_
ZAMYKANIE_I_REKULTYWAC
JASKLADOWISK.pdf

Planowane zobowiązania dla
bezzwrotnych form
dofinansowania wynoszą
578.839,7 tys. zł - ze środków
pochodzących z transakcji
sprzedaży jednostek
przyznanej emisji (dotacji z
Systemu Zielonych Inwestycji
(GIS)) albo innych środków
NFOŚiGW. Wypłaty środków z
podjętych i planowanych
zobowiązań dla bezzwrotnych
form dofinansowania
programu wynoszą 657.327,2
tys. zł.

http://www.nfosigw.gov.pl/sys
tem-zielonych-inwestycji--gis/programy-priorytetowe/

5.3 System Zielonych
Inwestycji (GIS - Green
Investment Scheme) - część 4 Budowa i przebudowa sieci
elektroenergetycznych w celu
podłączenia odnawialnych
źródeł energii wiatrowej

od 4 listopada 2013
do 15 listopada 2013

2013-06-28
2013-07-26

5.4 Efektywne wykorzystanie
energii - część 1 Dofinansowanie audytów
energetycznych i
elektroenergetycznych w
przedsiębiorstwach

2013-09-06
2013-10-04

2013-11-19
2013-12-19

Wytwórcy energii elektrycznej oraz
operatorzy sieci i inne podmioty, takie jak
inwestorzy farm wiatrowych, podejmujące
realizację przedsięwzięć w zakresie
efektywnego przesyłu i dystrybucji energii
elektrycznej umożliwiającej przyłączenie
podmiotów wytwarzających energię
elektryczną z energetyki wiatrowej (OZE)
do KSE.

Przedsiebiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalnosci
gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220,
poz. 1447, z pózn. zm.) podejmujacy
realizacje
przedsiewziec majacych na celu
oszczedzanie energii, prowadzacy
działalnosc gospodarcza
w formie przedsiebiorstwa w rozumieniu
art. 551 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks
Cywilny (t.j. Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z
pózn. zm.), w których minimalna wielkosc
przecietnego zu ycia energii, w roku
poprzedzajacym zło enie wniosku, wynosiła
20 000
MWh/rok.

1) przedsięwzięcia dotyczące budowy, rozbudowy lub przebudowy
sieci elektroenergetycznej w celu umożliwienia przyłączenia do KSE
źródeł wytwórczych wytwarzających energię elektryczną z
energetyki wiatrowej (OZE), w tym realizacja następujących zadań:
a) zapewnienie przyłączy dla źródeł wytwórczych energetyki
wiatrowej (OZE) (transformator, odcinek linii od źródła energii do
punktu przyłączeniowego do KSE);
b) rozbudowa jednostek rozdzielnicy mocy 110 kV/SN poprzez
dodatkowe pola (pola liniowe, pola transformatorowe, pola
łączników szyn, pola sprzęgła, pola pomiarowe, pola potrzeb
Wypłaty środków z podjętych i
własnych, pola odgromnikowe i inne) z przyłączami, ogólna
planowanych zobowiązań dla
poprawa systemu nadzoru i sterowania (w tym monitoring);
bezzwrotnych form
c) rozbudowa sieci 110 kV/SN – linie napowietrzne/kablowe lub
http://www.nfosigw.gov.pl/sys
dofinansowania programu
zwiększenie przepustowości istniejących linii poprzez zmianę
tem-zielonych-inwestycji--wynoszą 250 mln zł ze środków
przekrojów przewodów roboczych i dodanie dodatkowego obwodu;
gis/programypochodzących z transakcji
d) połączenie między stacjami transformatorowo-rozdzielczymi 110
priorytetowe/#5.3.4
sprzedaży jednostek
kV/SN oraz pomiędzy nimi, a siecią przesyłową (220 kV lub 400 kV);
przyznanej emisji albo innych
e) budowa nowych odcinków sieci napowietrznej i sieci kablowych;
środków NFOŚiGW.
f) budowa nowej w pełni wyposażonej stacji transformatoroworozdzielczej 110 kV/SN;
g) budowa rezerwowych źródeł energii elektrycznej celem
ustabilizowania sieci zasilanych okresowo z odnawialnych źródeł
energii;
h) modernizacja sieci polegająca na zwiększeniu dopuszczalnej
temperatury pracy linii przesyłowej2
2) w okresie trwałości przedsięwzięcia, Wnioskodawca zachowa na
własnym majątku wytworzone w wyniku realizacji wyżej opisanych
działań środki trwałe, na które zostanie udzielone dofinansowanie,.

Audyty energetyczne i elektroenergetyczne w podmiotach, w
których minimalna wielkosc
przecietnego zu ycia energii koncowej (suma energii elektrycznej i
cieplnej), w roku
poprzedzajacym zło enie wniosku o dofinansowanie audytu,
wynosiła 20 000 MWh/rok:
1) audyty energetyczne procesów technologicznych;
2) audyty elektroenergetyczne budynków i wewnetrznych sieci
przemysłowych;
3) audyty energetyczne zródeł energii ciepła, energii elektrycznej i
chłodu;
4) audyty energetyczne wewnetrznych sieci ciepłowniczych i
budynków.

Przedsiewziecia w zakresie inwestycji, modernizacji i ulepszen
wprowadzajacych do zakładu
nowe obiekty, systemy sterowania, instalacje i urzadzenia
techniczne, majace na celu

Planowane zobowiazania dla
bezzwrotnych form
http://www.nfosigw.gov.pl/sro
dofinansowania programu
dki-krajowe/programywynosza
priorytetowe/efektywne39 563,2 tys. zł
wykorzystanieWypłaty srodków z podjetych i
energii/dofinansowanieplanowanych zobowiazan dla
audytow-i-zadanbezzwrotnych form
inwestycyjnych/
dofinansowania programu
wynosza 39 951,7 tys. Zł

5.4 Efektywne wykorzystanie
energii - część 2 Dofinansowanie zadań
inwestycyjnych prowadzących
do oszczędności energii lub
wzrostu efektywności
energetycznej przedsiębiorstw

5.4 Efektywne wykorzystanie
energii- część 4 - LEMUR
Energooszczędne Budynki
Użyteczności Publicznej

techniczne, majace na celu
poprawe efektywnosci energetycznej, a tak e zmierzajace ku temu
zmiany technologiczne
w istniejacych obiektach, instalacjach i urzadzeniach technicznych,
w szczególnosci:
2013-07-11
1) wdra anie systemów zarzadzania energia i jej jakoscia
2013-08-09
(instalowanie analizatorów parametrów sieci) oraz wdra anie
Przedsiebiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia
systemów Smart Grid dla zarzadzania sieciami
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalnosci
elektroenergetycznymi w obiektach przedsiebiorstw.
gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220,
2) racjonalizacje zu ycia energii elektrycznej poprzez:
poz. 1447, z pózn. zm.) podejmujacy
a) energooszczedne systemy napedowe;
Planowane zobowiazania dla
realizacje
b) systemy sterowania napedami np. poprzez instalacje łagodnego
zwrotnych form
przedsiewziec majacych na celu
rozruchu;
dofinansowania programu
oszczedzanie energii, prowadzacy
http://www.nfosigw.gov.pl/sro
c) energooszczedne silniki;
wynosza 780 000 tys.
działalnosc gospodarcza
dki-krajowe/programyd) falowniki do pomp i wentylatorów;
zł. Wypłaty srodków z
w formie przedsiebiorstwa w rozumieniu
priorytetowe/efektywnee) energooszczedne spre arki i systemy ich sterowania;
podjetych i planowanych
art. 551 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
wykorzystanie-energii/
f) wewnetrzne sieci przesyłowe energii, w tym ograniczenie
zobowiazan dla zwrotnych form
Kodeks
przepływów mocy biernej;
dofinansowania programu
Cywilny (t.j. Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z
g) energooszczedne systemy oswietleniowe;
wynosza 780 000 tys. Zł
pózn. zm.), w których minimalna wielkosc
h) prostowniki napedów sieciowych;
przecietnego zu ycia energii, w roku
i) niskostratne transformatory w lokalnych systemach
poprzedzajacym zło enie wniosku, wynosiła
elektroenergetycznych
20 000
i wewnetrznych sieciach dystrybucyjnych.
MWh/rok
3) racjonalizacja zu ycia energii cieplnej i gazu poprzez:
a) izolacje i odwadnianie systemów parowych;
b) systemy geotermalne, małe turbiny wiatrowe, kolektory
2013-09-27 do 2013słoneczne, pompy ciepła;
10-25
c) termomodernizacja budynków;
d) rekuperacja i odzyskiwanie ciepła z procesów i urzadzen;
e) decentralizacja rozległych sieci grzewczych;
f) wykorzystanie energii odpadowej;
g) budowa/modernizacja własnych (wewnetrznych) zródeł energii.
4) modernizacja procesów przemysłowych.

czerwiec, listopad
nabór ciągły

1) jednostki sektora finansów publicznych,
2) jednostki samorządu terytorialnego oraz
ich związki i spółki,
Wsparciem finansowym objęte są inwestycje polegające na
3) podmioty świadczące usługi publiczne w
projektowaniu i budowie nowych budynków:
ramach realizacji zadań własnych jednostek
1) budynki użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć
samorządu terytorialnego nie będące
budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej,
przedsiębiorcami, w tym samorządowe
kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki
osoby prawne,
zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, turystyki, sportu.
4) uczelnie w rozumieniu ustawy - Prawo o
2) budynki zamieszkania zbiorowego - należy przez to rozumieć
szkolnictwie wyższym oraz instytuty
budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w
badawcze,
szczególności internat, dom studencki, a także budynek do stałego
5) samodzielne publiczne zakłady opieki
pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów.
zdrowotnej oraz podmioty lecznicze
prowadzące przedsiębiorstwo w rozumieniu
art. 55l Kodeksu cywilnego w zakresie

Budżet programu wynosi 300
mln zł w tym: 1) Planowane
zobowiązania dla
bezzwrotnych form
dofinansowania programu
wynoszą 30 mln zł. Wypłaty
środków z podjętych i
planowanych zobowiązań dla
bezzwrotnych form
dofinansowania programu
wynoszą 30 mln zł. 2)
Planowane zobowiązania dla
zwrotnych form
dofinansowania programu
wynoszą 270 mln zł. Wypłaty

http://www.nfosigw.gov.pl/sro
dki-krajowe/programypriorytetowe/efektywnewykorzystanie-energii/lemur/

Narodowy Fundusz
Ochrony
Środowiska
rodowiska i
Gospodarki Wodnej

5.8 „Likwidacja niskiej emisji
wspierająca wzrost
efektywności energetycznej i
rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii.
Część 1) Program pilotażowy
KAWKA”.

od 26 lutego do 21
sierpnia 2013 roku

1) przedsiewziecia majace na celu ograniczanie niskiej emisji
zwiazane z podnoszeniem efektywnosci energetycznej oraz
wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i
odnawialnych zródeł energii, w szczególnosci:
a) likwidacja lokalnych zródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub
palenisk weglowych, kotłowni zasilajacych kilka budynków oraz
kotłowni osiedlowych
i podłaczenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich
zastapienie przez zródło o wy szej ni dotychczas sprawnosci
wytwarzania ciepła spełniajace
wymagania emisyjne okreslone przez własciwy organ. W przypadku
likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsiewziecia mo e
m.in. obejmowac wykonanie wewnetrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub
instalacji gazowej;
b) rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłaczenia istniejacych
1) Beneficjentem programu sa podmioty
obiektów (ogrzewanych ze zródeł lokalnych przy wykorzystywaniu
wskazane w programach ochrony
paliwa stałego) do centralnego zródła ciepła wraz z podłaczeniem
powietrza, które planuja realizacje albo
Planowane zobowiazania dla
obiektu do sieci;
realizuja przedsiewziecia mogace byc
bezzwrotnych form
c) zastosowanie kolektorów słonecznych celem obni enia emisji w
przedmiotem dofinansowania przez
dofinansowania programu
lokalnym zródle ciepła opalanym paliwem stałym;
wojewódzkie fundusze ochrony srodowiska
wynosza
d) termomodernizacja budynków wielorodzinnych zgodnie z
http://www.nfosigw.gov.pl/sro
i gospodarki wodnej ze srodków
400 mln zł.
zakresem wynikajacym z wykonanego audytu energetycznego,
dki-krajowe/programyudostepnionych przez NFOSiGW, z
Wypłaty srodków z podjetych i
wyłacznie jako element towarzyszacy przebudowie lub likwidacji
priorytetowe/kawka/
uwzglednieniem warunków
planowanych do podjecia
lokalnego zródła ciepła opalanego paliwem stałym.
niniejszego programu.
zobowiazan dla
2) zmniejszenie emisji zanieczyszczen do powietrza ze zródeł
Kategorie beneficjentów wska a
bezzwrotnych form
komunikacji miejskiej w szczególnosci:
indywidualnie WFOSiGW w ogłaszanych
dofinansowania programu
a) wdrażanie systemów zarzadzania ruchem w miastach;
konkursach.
wynosza 400 mln zł.
b) budowa stacji zasilania w CNG lub energie elektryczna miejskich
2) Ostateczny odbiorca korzysci: podmioty
srodków transportu zbiorowego;
wskazane w programach ochrony
c) wdrożenie innych przedsiewziec ograniczajacych poziomy
substancji w powietrzu powodowanych przez komunikacje w
centrach miast (z wyłaczeniem wymiany taboru lub silników,
przebudowy lub budowy nowych tras komunikacyjnych dla ruchu
samochodowego i szynowego).
3) kampanie edukacyjne (dotyczy beneficjentów) pokazujace
korzysci zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji, oraz/lub
informujace o horyzoncie czasowym wprowadzenia ograniczen
stosowania paliw stałych lub innych działan systemowych
gwarantujacych utrzymanie poziomu steżen zanieczyszczen po
wykonaniu działan
naprawczych.
4) utworzenie baz danych (dotyczy jednostek samorzadu
terytorialnego lub instytucji przez nie wskazanych) pozwalajacych
na inwentaryzacje zródeł emisji.

6.1 Ochrona przyrody i
krajobrazu

2013-09-01
2013-09-30

1) w przypadku przedsięwzięć określonych
w ust. 7.5 pkt 1) beneficjentem są parki
narodowe;
2) w przypadku przedsięwzięć określonych
w ust. 7.5 pkt 2) beneficjentem są parki
narodowe, parki krajobrazowe i ich zespoły,
jednostki organizacyjne PGL Lasy
Państwowe, jednostki samorządu
terytorialnego i organizacje pozarządowe,
których
celem działalności są przedsięwzięcia
określone tym punktem programu;
3) w przypadku przedsięwzięć określonych
w ust. 7.5 pkt 3) beneficjentem są Generalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska, regionalne
dyrekcje ochrony środowiska, parki
narodowe, jednostki organizacyjne PGL
Lasy Państwowe, parki krajobrazowe i ich
zespoły, urzędy morskie, uczelnie wyŜsze
posiadające w swojej strukturze leśne
zakłady doświadczalne i organizacje
pozarządowe, których celem działalności są
przedsięwzięcia określone tym punktem
programu;
4) w przypadku przedsięwzięć określonych
w ust. 7.5 pkt 4) beneficjentem są ,
jednostki organizacyjne PGL Lasy
Państwowe, instytuty badawcze, uczelnie
wyŜsze i organizacje pozarządowe, których
celem działalności są przedsięwzięcia
określone tym punktem programu;
5) w przypadku przedsięwzięć określonych
w ust. 7.5 pkt 5) i 6) beneficjentem są
jednostki sektora finansów publicznych,
jednostki organizacyjne PGL Lasy
Państwowe i organizacje pozarządowe,
których celem działalności są
przedsięwzięcia określone tym punktem
programu;
6) w przypadku przedsięwzięć określonych
w ust. 7.5 pkt 7) beneficjentem są podmioty
wymienione w pkt 1-5),
7) w przypadku gdy podmioty wymienione w
pkt 1-5) nie są właścicielem, uŜytkownikiem
wieczystym lub zarządcą obszaru lub
obiektu, którego dotyczy przedsięwzięcie,
konieczna jest zgoda właściciela,
uŜytkownika wieczystego lub zarządcy na
realizację zadań wchodzących w zakres
przedsięwzięcia.4) powstrzymanie spadku
liczebności i odbudowa populacji
zagroŜonych gatunków zwierząt, roślin i
grzybów, poprzez:
a) opracowanie krajowych programów
ochrony gatunków prawnie chronionych
oraz wpisanych na czerwone listy lub
umieszczonych w czerwonych księgach
gatunków zagroŜonych,
b) restytucję i reintrodukcję gatunków
prawnie chronionych oraz wpisanych na
czerwone listy lub umieszczonych w
czerwonych księgach gatunków
zagroŜonych,
c) ochronę ex situ gatunków prawnie
chronionych oraz wpisanych na czerwone
listy lub umieszczonych w czerwonych
księgach gatunków zagroŜonych,
d) monitoring w zakresie stanu populacji,

1) ochrona przyrody i ograniczenie zagroŜeń dla zachowania
róŜnorodności biologicznej
i krajobrazowej na obszarach parków narodowych poprzez:
a) opracowanie planów ochrony oraz opracowań niezbędnych do
ich powstania i
funkcjonowania,
b) prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów oraz występujących
w nich siedlisk i
gatunków (działania o charakterze powtarzalnym),
c) renaturyzację siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i
zniekształconych przez
człowieka,
d) ochronę, restytucję i reintrodukcję gatunków podlegających
ochronie,
e) ochronę ex situ zagroŜonych gatunków,
f) wykup gruntów,
g) wyposaŜenie w podstawowy sprzęt informatyczny i
oprogramowanie pod kątem wdraŜania planów ochrony oraz
zarządzania obszarami chronionymi,
h) monitoring w zakresie stanu zasobów przyrodniczych,
występujących zagroŜeń oraz efektów realizowanych zadań,
i) prowadzenie hodowli zachowawczej zanikających pierwotnych
ras zwierząt,
j) ochronę przeciwpoŜarową,
k) ograniczenie niskiej emisji gazów i pyłów bezpośrednio
oddziałującej na ekosystemy parków narodowych, poprzez
termomodernizację z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
l) ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki na
Planowane zobowiązania dla
obszarach parków narodowych poprzez budowę i modernizację
bezzwrotnych form
małej infrastruktury turystycznej,
dofinansowania programu
m) uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach
wynoszą
parków narodowych,
179 037,7 tys. zł.
n) usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z
Wypłaty środków z podjętych i
obszarów parków narodowych;
planowanych zobowiązań dla
2) ochrona przyrody i ograniczenie zagroŜeń dla zachowania
bezzwrotnych form
róŜnorodności biologicznej i krajobrazowej na obszarach
dofinansowania programu
międzynarodowych rezerwatów biosfery MAB i obszarach
wynoszą 220 156,9 tys. zł.
chronionych na podstawie Konwencji Ramsarskiej, poprzez:
a) prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów oraz występujących
w nich siedlisk i gatunków (działania o charakterze powtarzalnym),
b) monitoring w zakresie stanu zasobów przyrodniczych,
występujących zagroŜeń oraz efektów realizowanych zadań,
c) ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki
poprzez budowę
i modernizację małej infrastruktury turystycznej,
3) ochrona siedlisk i gatunków wymienionych w załącznikach I i II
Dyrektywy
Siedliskowej, oraz gatunków ptaków wymienionych w załączniku I
Dyrektywy Ptasiej, w ramach sieci obszarów Natura 2000, poprzez:
a) opracowanie planów zadań ochronnych i planów ochrony oraz
opracowań
niezbędnych do ich powstania i funkcjonowania,
b) realizację wskazań zawartych w planach zadań ochronnych i
planach ochrony
w zakresie prowadzenia czynnej ochrony siedlisk i gatunków
(działania o charakterze
powtarzalnym),
c) wyposaŜenie w podstawowy sprzęt informatyczny i
oprogramowanie pod kątem
wdraŜania planów zadań ochronnych i planów ochrony oraz
zarządzania obszarami

http://www.nfosigw.gov.pl/sro
dki-krajowe/programypriorytetowe/ochronaprzyrody/ochrona-przyrody-ikrajobrazu/

d) monitoring w zakresie stanu populacji,
występujących zagroŜeń oraz efektów
realizowanych zadań,
e) odbudowę populacji zanikających
rodzimych gatunków zwierzyny drobnej –
zająca i kuropatwy;
5) ochrona i rewaloryzacja zabytkowych
parków i ogrodów;
6) ochrona konserwatorska szczególnie
cennych pomników przyrody, wskazanych

6.3 Ochrona obszarów
cennych przyrodniczo część 3)
Wsparcie działań
Białowieskiego Parku
Narodowego ze środków
przekazanych przez
EkoFundusz

6.3 Ochrona obszarów
cennych przyrodniczo część 5)
Dla parków narodowych w
zakresie finansowania
pożyczkowego

7. Edukacja ekologiczna

chronionymi,
d) monitoring w zakresie stanu zasobów przyrodniczych,
występujących zagroŜeń oraz efektów realizowanych zadań;

Planowane zobowiązania dla
bezzwrotnych form
dofinansowania programu
wynoszą
9 307,1 tys. zł.
Wypłaty środków z podjętych i
planowanych zobowiązań dla
bezzwrotnych form
dofinansowania programu
wynoszą 10 100 tys. zł.

Białowieski Park Narodowy

1) modernizacja Rezerwatu Pokazowego śubrów wraz z
zagospodarowaniem turystycznym
na obszarze Puszczy Białowieskiej,
2) zwiększenie walorów edukacyjnych Muzeum PrzyrodniczoLeśnego BPN i efektywności
działań słuŜących ochronie przyrody Puszczy Białowieskiej,
3) rewitalizacja Parku Pałacowego,
4) wykorzystanie energii odnawialnej w Białowieskim Parku
Narodowym.

Nabór cągły

Parki narodowe

1) przedsiewziecia współfinansowane ze srodków Unii Europejskiej
w ramach Instrumentu
Finansowego Life+, V osi priorytetowej POIiS, RPO oraz EWT,
2) przedsiewziecia współfinansowane z Mechanizmu Finansowego
EOG 2009-2014
w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona ró norodnosci
biologicznej
i ekosystemów” i Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy.

Planowane zobowiazania dla
zwrotnych form
dofinansowania programu
http://www.nfosigw.gov.pl/sro
wynosza
dki-krajowe/programy20 000 tys. zł.
priorytetowe/ochronaWypłaty srodków z podjetych i
przyrody/pozyczki-dlaplanowanych zobowiazan dla
parkow-narodowych/
zwrotnych form
dofinansowania programu
wynosza 20 000 tys. zł.

2013-09-23
2013-10-14

Podmioty podejmujące realizację
przedsięwzięć mających na celu
podnoszenie poziomu świadomości
ekologicznej i kształtowanie postaw
ekologicznych społeczeństwa poprzez
promowanie zasad zrównoważonego
rozwoju, przy czym w przypadku działania
określonego w ust. 7.5 w punkcie 4) o
dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie
redakcje gazet i czasopism o zasięgu
ogólnopolskim lub ponadregionalnym
(obejmującym co najmniej 3 województwa
lub minimalnym, łącznym nakładzie 50 000
egz.), a nie indywidualni autorzy artykułów,
a w przypadku działania określonego w ust.
7.5 w punkcie 5) o dofinansowanie mogą
ubiegać się podmioty, u których działania
edukacyjne związane z ochroną środowiska

1) programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz
kampanie informacyjno – edukacyjne,
2) szkolenia, warsztaty, wydawnictwa, konkursy, przedsięwzięcia
upowszechniające wiedzę ekologiczną, seminaria, kongresy i
konferencje o zasięgu krajowym i międzynarodowym;
3) realizacja filmów, cyklicznych programów telewizyjnych i
radiowych;
4) promocja zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz
edukacja prowadzona na łamach prasy (począwszy od 2013 r.
działanie to zostanie włączone do działania określonego w punkcie
3);
5) rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej;
6) działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży z
obszarów, na których
występują przekroczenia standardów jakości środowiska lub
wystąpiły klęski żywiołowe.

http://www.nfosigw.gov.pl/nab
or-wnioskow/art,87,naborwnioskow-w-ramachprogramu-priorytetowegoedukacja-ekologiczna.html

Nabór cągły

20 000 000,00 zł.

http://www.nfosigw.gov.pl/sro
dki-krajowe/programypriorytetowe/ochronaprzyrody/wsparcie-dzialanbialowieskiego-pn-zesrodkow-ekofunduszu/

9.9 GEKON - Generator
Koncepcji Ekologicznych

Oszczędzanie energii i
promowanie odnawialnych
źródeł energii

2013-10-01
2013-10-14

10.06.2013 r. 12.08.2013 r.,

1) Przedsiebiorca – nale y przez to
rozumiec przedsiebiorstwo w rozumieniu
art. 1
Załacznika I rozporzadzenia Komisji (WE)
Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.(Dz.
Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str.3), t.j.
podmiot prowadzacy działalnosc
gospodarczabez wzgledu na jego forme
prawna (zalicza sie tu w szczególnosci
osoby prowadzace działalnosc na własny
rachunek oraz firmy rodzinne zajmujace sie
rzemiosłem lub inna działalnoscia,
a tak e spółki lub konsorcja prowadzace
regularna działalnosc gospodarcza),
posiadajacy siedzibe na terenie
1. Srodowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego.
Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrze eniem
2. Efektywnosc energetyczna i magazynowanie energii.
pkt.4.
3. Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód.
2) Konsorcjum naukowe w rozumieniu
4. Pozyskiwanie energii z czystych zródeł.
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
5. Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z
zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96,
odpadów oraz
poz. 615, z pózn. zm) gdy w skład
recyklingu odpadów.
konsorcjum wchodzi co najmniej jedna
jednostka naukowa niebedaca
przedsiebiorca i co najmniej jeden
przedsiebiorca w rozumieniu art.1
Załacznika I rozporzadzenia Komisji (WE) Nr
800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz.
UE L 214 z 9.08.2008, str.3). Liderem
konsorcjum jest przedsiebiorca.
3) Grupa przedsiebiorców działajacych
wspólnie na podstawie umowy, w skład
której wchodzi co najmniej dwóch
przedsiebiorców w rozumieniu art. 1
Załacznika I rozporzadzenia Komisji (WE)
Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (Dz.
Urz. UE L 214

Jednostki sektora finansów publicznych lub
podmioty niepubliczne, realizujące zadania
publiczne

* Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty,
opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego,
nauki, wychowania.
*Zastąpienie przestarzałych źródeł ciepła dla ww. budynków
użyteczności publicznej o mocy do 5 MW nowoczesnymi,
energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii
elektrycznej, w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub
źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu
(kogeneracji / trigeneracji)*.
*Przez źródła ciepła lub energii elektrycznej wykorzystujące
energię ze źródeł odnawialnych należy rozumieć:
- kolektory słoneczne,
- układy fotowoltaiczne,
- instalacje do wykorzystania biogazu (z wyłączeniem
produkcji tylko energii elektrycznej),
- pompy ciepła,
- instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł
geotermalnych,
- kotły na biomasę.
- małe turbiny wiatrowe,
- rekuperację ciepła.
Projekty mające na celu modernizację węzłów cieplnych o łącznej
mocy do 3 MW dla ww. budynków użyteczności publicznej.

http://programgekon.pl/nabor-wnioskow/

Wartość dofinansowania
projektu wynosi od 170 000
euro do 3 000 000 euro
(wypłacana jako
dofinansowanie za usunięcie 1
https://www.eog.gov.pl/nabor
tony CO2/rok).
y_wnioskow/harmonogram/str
Poziom dofinansowania
ony/start.aspx
projektu wynosi do 80 proc.
(faktyczna intensywnośc
dofinansowania będzie
uzależniona od redukcji lub
uniknięcia emisji CO2).

Fundusz dla organizacji
pozarządowych

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych będzie miał na celu
wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz
zwiększenie jego udziału w budowanie sprawiedliwości społecznej,
demokracji i zrównoważonego rozwoju.
Co najmniej 30 proc. alokacji Funduszu będzie przeznaczone na
następujące główne obszary wsparcia, którymi są:
- demokracja,
Organizacje pozarządowe rozumiane jako
- prawa człowieka, z uwzględnieniem praw mniejszości (etnicznych,
dobrowolne organizacje nonprofit
religijnych, językowych i seksualnych),
ustanowione jako osoby prawne o celach
- dobre rządzenie i transparentność działania,
III / IV kwartał 2013 r.
niekomercyjnych, niezależne od władz
- demokracja partycypacyjna,
lokalnych, regionalnych i centralnych,
- zwalczanie rasizmu i ksenofobii,
podmiotów publicznych, partii politycznych
- zwalczanie dyskryminacji,
i podmiotów komercyjnych.
- przeciwdziałanie nierównościom społecznym, ubóstwu i
wykluczeniu, m.in. na obszarach wiejskich,
- równouprawnienie płci,
- przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć.
Co najmniej 10% całkowitej alokacji Funduszu będzie przeznaczone
na wsparcie dla organizacji zajmujących się tematyką dzieci i
młodzieży oraz / lub działań skierowanych do dzieci i młodzieży.

Wnioski mogą składać wszystkie polskie
podmioty publiczne i prywatne oraz
organizacje pozarządowe będące osobami
prawnymi i działające w interesie
publicznym, w tym:

Poprawa opieki perinatalnej - świadczenia z zakresu profilaktyki,
diagnostyka i leczenie w celu zwiększenia liczby urodzeń poprzez
np.:
zbiorowe formy edukacji zdrowotnej dla kobiet w ciąży,
szkolenia zawodowe dla personelu medycznego dotyczące metod
wczesnego wykrywania wad płodu oraz intensywnej opieki nad
noworodkiem,

https://www.eog.gov.pl/nabor
y_wnioskow/harmonogram/str
ony/start.aspx

publicznym, w tym:
podmioty prowadzące działalność
leczniczą świadczące usługi zdrowotne
finansowane ze środków publicznych oraz
ich organy założycielskie, w tym
- podmioty prowadzące działalność
leczniczą przekształcone w spółki
kapitałowe świadczące usługi zdrowotne
finansowane ze środków publicznych,
instytuty badawcze funkcjonujące w
sektorze ochrony zdrowia,
uczelnie medyczne lub wyższe szkoły
publiczne prowadzące działalność
dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk
Poprawa i lepsze
medycznych, domy pomocy społecznej
dostosowanie ochrony zdrowia
do 28 czerwca 2013 r. finansowane ze środków publicznych oraz
do trendów demograficznoich podmioty założycielskie,
epidemiologicznych
organizacje pozarządowe działające w
sektorze ochrony zdrowia.
Wyłącznie polskie podmioty mogą aplikować
o środki w ramach Programu.
Wnioskodawcy, dla których wsparcie
mogłoby stanowić pomoc publiczną,
zostaną odrzuceni z udziału w konkursie na
etapie oceny formalnej.
Podmioty prowadzące działalność leczniczą
mogą aplikować o dofinansowanie w
konkursie pod warunkiem funkcjonowania
w publicznym systemie ochrony zdrowia tj.
muszą posiadająć kontrakt z NFZ lub
funkcjonować w ramach innego systemu
publicznych świadczeń zdrowotnych.
Wymóg funkcjonowania w publicznym
systemie finansowania opieki społecznej
dotyczy również domów pomocy społecznej.

Konserwacja i rewitalizacja
dziedzictwa kulturowego

do 16 września 2013

noworodkiem,
rozwój ośrodków prowadzących kompleksową diagnostykę oraz
terapię wewnątrzmaciczną płodu poprzez zakup sprzętu, wdrożenie
nowych technologii medycznych oraz rozbudowę, przebudowę lub
remont (modernizację) ośrodków, rozwój oddziałów intensywnej
terapii noworodkowej poprzez zakup sprzętu, wdrożenie nowych
technologii medycznych oraz rozbudowę, przebudowę lub remont
(modernizację) infrastruktury, opracowanie systemu oceny jakości
oraz nadzoru trzech poziomów referencyjnych opieki
okołoporodowej, profilaktyka stomatologiczna dla kobiet
Całkowita alokacja środków
ciężarnych. Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu
dostępnych z grantu MF EOG i
sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle
NMF to 194 616 833 PLN tj. 46
995 275 euro - wkład krajowy
chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych poprzez np.:
ośrodki teleopieki, tzn. teleporady oraz bezpośrednią pomoc
jest zapewniony ze środków
pielęgniarek i innych kadr medycznych na życzenie, wypożyczanie
własnych beneficjentów,
sprzętu na potrzeby pacjenta i pielęgniarek oraz doradztwo
których projekty otrzymają
dotyczące wyboru sprzętu, szkolenia w zakresie obsługi sprzętu i dofinansowanie i stanowi on co
przygotowanie warunków do opieki domowej, zakup sprzętu
najmniej 20% całkowitych
diagnostycznego i terapeutycznego dla podmiotów prowadzących
wydatków kwalifikowalnych
działalność leczniczą, w tym także dla ośrodków opieki
każdego projektu.
długoterminowej, rozbudowę, przebudowę lub remont
(modernizację) infrastruktury podmiotów prowadzących działalność
leczniczą, łącznie z ośrodkami opieki długoterminowej, szkolenia
dla pielęgniarek i innych kadr medycznych w zakresie opieki nad
osobami starszymi, publikacje na temat standardów opieki
długoterminowej. Profilaktyka chorób nowotworowych mająca na
celu zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności z
powodu nowotworów w Polsce poprzez np: programy
profilaktyczne z uwzględnieniem badań przesiewowych oraz
szkoleń dla personelu medycznego przeprowadzającego badania
przesiewowe, edukację zdrowotną i promocję zdrowia związaną z
badaniami profilaktycznymi zdrowym stylem życia, rozbudowę,
przebudowę lub remont (modernizację) oraz zakup sprzętu dla
jednostek radioterapii, zakup sprzętu do wczesnego wykrywania
chorób nowotworowych dla podmiotów prowadzących działalność
leczniczą.

rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja na cele
kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z
otoczeniem (zakup wyposażenia może stanowić integralną część
państwowe i samorządowe instytucje
projektu),
kultury,
budowa, rozbudowa, remonty i przebudowa instytucji kultury
publiczne szkoły artystyczne i uczelnie
(zakup wyposażenia może stanowić integralną część projektu),
artystyczne,
konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych
archiwa państwowe,
księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów
jednostki samorządu terytorialnego i ich
audiowizualnych, w tym filmowych,
związki,
rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym:
kościoły i związki wyznaniowe,
digitalizacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych
organizacje pozarządowe ze sfery kultury.
księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów
audio, audiowizualnych i filmowych oraz tworzenie wirtualnych
instytucji kultury

http://www.zdrowie.gov.pl/str
ona-213MF_EOG_i_NMF_2009_2014_P
L07_Konkurs_12013.html
https://www.eog.gov.pl/nabor
y_wnioskow/harmonogram/str
ony/start.aspx

https://www.eog.gov.pl/na
bory_wnioskow/harmonog
ram/strony/start.aspx

Promowanie różnorodnoścci
kulturowej i artystycznej w
ramach europejskiego
dziedzictwa kulturowego

Ograniczanie społecznych
nierówności w zdrowiu

Przeciwdziałanie przemocy w
rodzinie i przemocy ze
względu na płeć

15 IV - 16 VIII 2013

III / IV kwartał 2013 r.

II kwartał

*państwowe i samorządowe instytucje
kultury, instytucje filmowe,
*publiczne szkoły artystyczne i uczelnie
artystyczne,
*uczelnie publiczne (w przypadku
projektów realizowanych przez ich wydziały
artystyczne oraz wydziały związane z:
kulturoznawstwem, historią, dziedzictwem
kulturowym, zarządzaniem kulturą),
*archiwa państwowe,
*jednostki samorządu terytorialnego i ich
związki,
*organizacje pozarządowe ze sfery kultury

*edukacja artystyczna i kulturalna,
*dziedzictwo kulturowe,
*muzyka i sztuki sceniczne,
*sztuki plastyczne i wizualne

https://www.eog.gov.pl/nabor
y_wnioskow/harmonogram/str
ony/start.aspx

Powiaty

Celem programu jest rozpoznanie determinantów społecznych
nierówności w zdrowiu oraz późniejsze opracowanie
międzysektorowej strategii w zakresie zmniejszania tych
nierówności, jak również opracowanie programów promocji
zdrowia / profilaktyki zdrowotnej, mających na celu ich
ograniczenie.
Przykładowe determinanty społecznych nierówności w zdrowiu:
- ogólne czynniki społeczno-gospodarcze – np. niesprawiedliwy
rozdział dochodów w społeczeństwie, nierówne szanse w szkole i w
pracy, niewłaściwe warunki wychowywania dzieci, funkcjonowanie
systemu ochrony zdrowia,
- czynniki bezpośrednio związane z konkretnymi zachowaniami
zdrowotnymi, takie jak palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu czy
niewłaściwa dieta.

https://www.eog.gov.pl/nabor
y_wnioskow/harmonogram/str
ony/start.aspx

Głównym celem programu jest stworzenie płaszczyzny współpracy
pomiędzy urzędami centralnymi a jednostkami samorządu
terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi, które
bezpośrednio pracują z osobami dotkniętymi przemocą.
Podniesienie kompetencji służb wykonujących zadania z zakresu
przeciwdziałania przemocy przyczyni się z kolei do lepszego
świadczenia usług w tym zakresie oraz stworzenia systemu
reagowania na przemoc. Rozszerzenie działań skierowanych do
osób stosujących przemoc doprowadzi do bardziej skutecznej
ochrony ofiar, zmiany postaw i zachowań sprawców, co w
konsekwencji pozwoli na powrót do prawidłowych relacji
rodzinnych i społecznych.

https://www.eog.gov.pl/nabor
y_wnioskow/harmonogram/str
ony/start.aspx

Jednostki samorządu terytorialnego i
organizacje pozarządowe.

Współpraca w obszarze
Schengen i walka z
przestępczością
transgraniczną i
zorganizowaną w tym
przeciwdziałanie handlowi
ludźmi oraz migracjom grup
przestępczych

SzwajcarskoPolskiego
Programu
Współpracy
Wspó pracy

Funduszu Stypendialnego
SciexNMSch

II i III kwartał

Cel i obszary wsparcia
Program umożliwi wzrost bezpieczeństwa mieszkańców poprzez
* instytucje publiczne: Ministerstwo Spraw
poprawę wydajności współpracy w zwalczaniu przestępczości
Wewnętrznych (w tym Departament Polityki
zorganizowanej (w tym handlu ludźmi) pomiędzy organami ścigania
Migracyjnej czy Wydział Nadzoru i Analiz)
państw członkowskich strefy Schengen.
wraz z jednostkami podporządkowanymi,
Osiągnięcie zakładanego celu ma przynieść realizacja
takimi jak: Policja, Straż Graniczna;
następujących działań:
jednostki podległe Ministrowi Finansów, np.
-rozwój i doskonalenie struktur, systemów i urządzeń technicznych
Służba Celna czy Wywiad Skarbowy,
w celu poprawy wdrożenia dorobku Schengen,
*instytucje pozarządowe oraz organizacje
-poprawa zdolności do zapobiegania i zwalczania transgranicznej i
międzynarodowe zaangażowane w
zorganizowanej przestępczości, w tym handlu ludźmi i wędrownych
zwalczanie przestępczości zorganizowanej,
grup przestępczych,
a szczególne w działania przeciwdziałające
-poprawa współpracy pomiędzy organami i zainteresowanymi
handlowi ludźmi.
stronami, w tym organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy
ofiarom handlu ludźmi.

zainteresowanych uruchomieniem
działalności gospodarczej oraz organizacje
wrzesień-październik
pozarządowe działających w powiatach:
2013 r.
kieleckim, opatowskim, ostrowieckim i
sandomierskim (z wyłączeniem miast:
Kielce i Ostrowiec Świętokrzyski).

pobyty badawcze polskich naukowców w Szwajcarii

https://www.eog.gov.pl/nabor
y_wnioskow/harmonogram/str
ony/start.aspx

http://www.programszwajcars
ki.gov.pl/nabory_wnioskow/og
loszenia_o_konkursach/strony
/start.aspx

Program
Operacyjny Rozwój
Polski Wschodniej
2007-2013

Europa dla
Obywateli

II.1 „Sieć Szerokopasmowa
Polski Wschodniej”

1.1: Spotkania mieszkańców
miast (Tura 3)

od 3 czerwca 2013 r.
do 15 lipca 2013 r.,

1.09.2013

przedsiębiorcy z terenu Rzeczypospolitej
Polskiej zarejestrowani w Rejestrze
przedsiębiorców telekomunikacyjnych
prowadzonym przez UKE.

organ samorządowy (urząd miasta, gminy)
- posiadająca osobowość prawną
organizacja non profit lub komitet ds.
partnerstwa reprezentujące władze lokalne
Kwalifikowalni wnioskodawcy i parnerzy w
projekcie to: miasta/władze miast lub ich
komitety do spraw partnerstwa, albo inne
organizacje nienastawione na zysk,
reprezentujące władze lokalne.
Organizacje nienastawione na zysk
reprezentować mogą władze lokalne,
załączając do aplikacji list intencyjny,
poświadczający że w planowanym projekcie
działać będą w imieniu i we współpracy z
wymienioną jednostką samorządową.
Wnioskodawca musi mieć siedzibę w kraju
uczestniczącym.

Projekty polegające na budowie sieci szerokopasmowej wraz z
infrastrukturą telekomunikacyjną pomiędzy najbliższym lub
najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu (definicje
najbliższego oraz najbardziej efektywnego punktu dystrybucji
Internetu, jak również użytkownika końcowego zamieszczono w § 4,
ust. 10, 11 i 22 Rozporządzenia) a użytkownikiem końcowym, w celu
umożliwienia bezpośredniego dostarczenia użytkownikowi
końcowemu usługi przyłączenia do sieci szerokopasmowej i
zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do
Internetu, na obszarach, na których nie ma odpowiedniego
szerokopasmowego dostępu do Internetu lub szerokopasmowego
dostępu do Internetu nowej generacji.
Wsparcie na budowę sieci szerokopasmowej wraz z infrastrukturą
telekomunikacyjną pomiędzy najbliższym punktem dystrybucji
Internetu a użytkownikiem końcowym może być udzielone, jeżeli w
miejscowości, w której ma być zbudowana ta infrastruktura, nie
istnieje i nie jest planowana budowa najbardziej efektywnego
punktu dystrybucji Internetu.

Minimalna wartość wsparcia
dla projektu: - co najmniej 100
http://porpw.parp.gov.pl/index
tys. zł.
/more/33187

Przy ocenie projektów oczekuje się, że projekty dotyczące spotkań
mieszkańców miast partnerskich:
- będą doświadczeniem aktywnego uczestnictwa obywatelskiego na
szczeblu lokalnym na podstawie usystematyzowanej współpracy ze
społeczeństwem obywatelskim. Cel ten można osiągnąć poprzez
zaangażowanie lokalnej społeczności w planowanie i wdrażanie
projektu, zachęcenie do uczestnictwa obywatelskiego w pracę
wolontariacką, a także wyznaczanie uczestnikom aktywnej roli w
wydarzeniach i przygotowaniach do projektu;
- zachęcą obywateli do większego zaangażowania na szczeblu
europejskim, przyczyniając się do rozwoju aktywnego obywatelstwa
europejskiego. Cel ten można osiągnąć na przykład poprzez
przekazanie informacji na temat uczestnictwa obywateli
europejskich w demokratycznym życiu UE, działanie na rzecz
aktywnego uczestnictwa obywateli w życiu publicznym i
politycznym;
- wzmocnią zaangażowanie uczestników w integrację europejską.
Cel ten można osiągnąć poprzez wymianę opinii i doświadczeń w
powiązaniu z priorytetami Programu, wspólne poszukiwanie
konkretnych korzyści wynikających ze współpracy
międzynarodowej oraz odkrywanie i upamiętnianie wspólnego
dziedzictwa kulturowego w Europie.

http://www.europadlaobywate
li.pl/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=250&
Itemid=146

Rada Europy Europejskie
Centrum M łodzie
odzieży
odzie y

Rada Europy Europejskie
Centrum M łodzie
odzieży
odzie y

Międzynarodowe działania
młodzieży we współpracy z
Europejskimi Centrami
Młodzieży

Europejska Fundacja
Młodzieży - granty na
międzynarodowe działania
młodzieżowe

01-10-2013

01-10-2013

Młodzieżowe organizacje pozarządowe,
sieci i inne struktury pozarządowe
zaangażowane w pracę z młodzieżą zgodną
z polityką młodzieżową Rady Europy
mieszczące się w jednym z krajów
członkowskich Rady Europy.

mieć wymiar europejski;
· przynosić korzyści na poziome lokalnym, regionalnym, krajowym i/
lub Europejskim;
· odnosić się do problemów młodzieżowych;
· być okazją do poznania innych kultur;
· być częścią strategii organizacji a ich rezultaty powinny być
uwzględnione w długoterminowych planach organizacji;
· być przygotowane, przeprowadzane i oceniane przez tę samą
grupę zróżnicowaną pod względem kulturowym, której skład jest
zrównoważony pod względem geograficznym i płciowym; grupa
powinna współpracować z kadrą Centrum;
· zakończyć się raportem przedłożonym w ciągu trzech miesięcy od
zakończenia;
· zrobić dobry użytek z Centrum;
· nie przynosić zysków.

działania edukacyjne, społeczne, kulturalne i humanitarne o
charakterze europejskim;
Wnioskodawcy muszą reprezentować albo
· działania mające na celu umacnianie pokoju i współpracy w
międzynarodową młodzieżową organizację
Europie;
pozarządową lub sieć, albo krajową lub
· działania promujące bliższą współpracę i lepsze zrozumienie
lokalną pozarządową organizację
pomiędzy młodymi ludźmi w Europie, zwłaszcza poprzez wspieranie
młodzieżową lub siec, albo struktury
wymiany informacji;
pozarządowe zaangażowane w działalność
· działania mające na celu stymulowanie wzajemnej pomocy w
młodzieżową w krajach członkowskich Rady
zakresie działań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych w
Europy. Listę członków można znaleźć pod
Europie i w krajach rozwijających się;
adresem:http://www.coe.int/aboutCoe/index
· studia, badania i dokumentacja dotyczące zagadnień związanych z
.asp?page=47pays1europe&l=en
młodzieżą.

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000814

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000094

TRAMPOLINA
Stowarzyszenie
Uczestników
Wolontariatu
Europejskiego

Europejska
Fundacja Kultury

Fundacja Konrada
Adenauera w
Polsce

Młodzie
odzież
aniu
odzie w Dzia łaniu

1 października

Granty podróżne Europejskiej
Fundacji Kultury - Fundusz
Roberta Cimetty

30-06-2013

Dotacje Fundacji Konrada
Adenauera

do 30 sierpnia roku
poprzedzającego
projekt lub z
wyprzedzeniem co
najmniej trzech
miesięcy.

*Organizacje typu non profit
*Lokalne, regionalne instytucje publiczne
*Nieformalne grupy młodzieży
*Organizacje zajmujące się problematyką i
działaniami młodzieżowymi na poziomie
europejskim (ENGO), które mają
organizacje członkowskie w co najmniej 8
krajach programu
*Organizacje komercyjne będące
organizatorem imprezy młodzieżowej,
sportowej lub kulturalnej (np. szkoła
prywatna)
*Międzynarodowe organizacje rządowe
typu non profit

Macie od 13 do 30 lat bądź pracujecie z młodzieżą lub działacie w
organizacji młodzieżowej i legalnie mieszkacie w jednym z krajów
programu lub krajów partnerskich? Jeśli tak, to możecie być
uczestnikami projektu w programie „Młodzież w działaniu”, zależnie
od warunków danej Akcji lub podakcji. Informacje o warunkach
uczestnictwa w poszczególnych Akcjach i podakcjach
przedstawiono w części B niniejszego Przewodnika.
W szczególności sprawdźcie:
 dolną granicę wieku – uczestnicy muszą osiągnąć minimalny wiek
do dnia, w którym przypada termin rozpoczęcia działania. Jeżeli na
przykład, w Wolontariacie Europejskim dolną granicą wieku jest 18
lat, to 18. urodziny uczestnika muszą przypadać do dnia, który jest
terminem rozpoczęcia działań Wolontariatu Europejskiego;
 górną granicę wieku – uczestnicy nie mogą mieć więcej lat niż
podany wiek maksymalny w dniu, w którym przypada termin
składania wniosków. Jeśli górną granicą wieku jest na przykład 25
lat, jak w przypadku wymian młodzieży,

Artyści i animatorzy kultury podróżujący z i
do Guimaraes w celu przygotowania
wspólnego projektu kulturalnego,
prowadzenia lub uczestniczenia w
warsztatach, seminariach, konferencjach
lub spotkaniach.

Fundusz wspiera i zachęca twórców do podróży pozwalających na
znalezienie partnerów i środków na realizację własnych lub
wspólnych projektów artystycznych, w ten sposób zachęca do
współpracy artystycznej i kulturalnej.

O dotacje mogą ubiegać się organizacje
pozarządowe i instytucje naukowe.

Fundacja wspiera konkretne przedsięwzięcia (szczególnie
organizację konferencji, seminariów) poświęconych tematom:
- integracji Polski z Unią Europejską- transformacji gospodarczej
- reform samorządów terytorialnych
- stosunków polsko-niemieckich

http://www.mlodziez.org.pl/sit
es/mlodziez.org.pl/files/page/
661/przewodnik_po_programi
e_2012_polski_23.04.12_mj.p
df ;
http://www.mlodziez.org.pl/ko
nkurs-wnioskow/zasady-iterminy#Procedura_aplikowa
nia_szkl_i_jednostek_nieposia
dajacych_osobowosci_prawn
ej

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000812

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000493

Wnioski o dotacje na
projekty o
charakterze lokalnym
tzn. realizowane na
obszarze nie
przekraczającym
jednego
województwa (wieś,
miasto, gmina,
powiat) można
składać w
następujących
terminach:
- od 9 do 30 września
2013 Wnioski o
dotacje na projekty o
charakterze
ponadlokalnym tzn.
realizowane na
obszarze większym
niż jedno
województwo można
składać w
następujących
terminach:
- od 26 listopada do
20 grudnia 2012 decyzja 14 lutego
2013
- od 3 do 27 czerwca
2013 - decyzja 2
września 2013

Fundacja Bankowa
im. Leopolda
Kronenberga

Komisja
Europejska

Komisja
Europejska Dyrekcja ds.
Tłumacze
umaczeń
umacze Ustnych

European Platform for Festivals do 26 czerwca 2013.

Stypendia Dyrekcji Komisji
Europejskiej ds. Tłumaczeń
Ustnych i Konferencji

16-09-2013

*fundacje,
*stowarzyszenia,
*szkoły,
*domy kultury,
*biblioteki,
*jednostki samorządu terytorialnego
działające na rzecz dobra publicznego.

podmioty z co najmniej dwuletnim
doświadczeniem w dziedzinie festiwali
kulturalnych. Platforma musi angażować
festiwale z co najmniej 15 krajów UE oraz
działać na rzecz dużej liczby festiwali o
silnym europejskim charakterze.

studenci wszystkich dyscyplin przyjętych
na studia podyplomowe z zakresu
tłumaczeń ustnych oferowanych przez
renomowane uniwersytety lub instytucje
kształcenia wyższego. Pomyślnie
ukończone, zapewnią kwalifikacje
umożliwiające pracę w charakterze
profesjonalnego tłumacza konferencyjnego,
zarówno konsekutywnego, jak i
symultanicznego.

Projekty o charakterze lokalny:
Edukacja: Innowacje w Edukacji, Edukacja ekonomiczna,
Dziedzictwo kulturowe i tradycje, Twórczość artystyczna dzieci i
młodzieży
Rozwój lokalny: Priorytety opieki zdrowotnej, Polityka społeczna,
Nauka przedsiębiorczości
Projekty o charakterze ponadlokalnym:
Edukacja: Innowacje w Edukacji, Edukacja ekonomiczna,
Dziedzictwo kulturowe i tradycje, Twórczość artystyczna dzieci i
młodzieży
Rozwój lokalny: Polityka społeczna, Nauka przedsiębiorczości

Platforma ma także pomóc festiwalom w zwiększaniu ich
europejskiego wymiaru oraz budowaniu międzynarodowego
zasięgu dla szerokiego i różnorodnego grona odbiorców.

http://www.citibank.pl/poland/
kronenberg/polish/6138.htm

Wysokość grantu wynosi do 1
http://wiadomosci.ngo.pl/wiad
000 000 euro (do 80% kosztów
omosci/870722.html
kwalifikowanych).

http://www.eurodesk.pl/nb
_programs/id/PL00100001
84

Komisja
Europejska Dyrekcja ds.
Sprawiedliwo ści,
ci,
Wolności
Wolno ci i
Bezpiecze ństwa
stwa

Profilaktyka narkotykowa i
informacja o narkotykach

11-07-2013

organizacje non-profit
publiczne lub prywatne organizacje i
instytucje (władze lokalne, wydziały
uniwersytetów, centra badawcze)
Cele ogólne programu są następujące:
działające w obszarze informacji i
a) zapobieganie zażywaniu narkotyków, uzależnieniu od narkotyków
zapobiegania narkomanii, równiez takie,
oraz szkodliwym skutkom narkotyków i ograniczanie tych zjawisk;
które zajmują się zmienijszaniem i
b) przyczynianie się do poprawy informacji na temat zażywania
leczeniem szków wynikających z zażywania
narkotyków;
narkotywków; cele działań powinny
c) wspieranie wdrożenia strategii antynarkotykowej UE.
pokrywać się z celami zawartymi w strategii
antynarkotykowej i w planach działań UE w
Nacisk powinien być położony na zapobieganie narkomani wśród
zakresie narkotyków
młodzieży. Należy zachęcać młodych ludzi do zdrowego trybu życia.
w projekcie muszą uczestniczyc
organizacje z co najmniej dziewięciu krajów
Unii Europejskiej lub EEA/EFTA i musza
trwać 12 miesięcy

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000558

Początkujący przedsiębiorcy (kryteria):

Komisja
Europejska Dyrekcja ds.
Przedsi ębiorstw
biorstw i
Przemysłu
Przemys u

Erasmus dla młodych
przedsiębiorców

09-07-2013

Program daje początkującym przedsiębiorcom możliwość pracy
wraz z doświadczonym przedsiębiorcą w innym kraju UE.

Program:
mają poważne plany założenia własnej
• oferuje początkującemu przedsiębiorcy możliwość uczenia się od
firmy lub założyli ją w ciągu ostatnich trzech
doświadczonego przedsiębiorcy prowadzącego małe lub średnie
lat
przedsiębiorstwo (MŚP) w innym kraju UE,
legitymują się odpowiednim
• umożliwia wymianę doświadczeń między początkującymi i
wykształceniem
doświadczonymi przedsiębiorcami,
mieszkają w jednym z 27 państw
• ułatwia dostęp do nowych rynków oraz poszukiwania
członkowskich UE
potencjalnych partnerów handlowych,
są w stanie wygospodarować środki na
• sprzyja tworzeniu sieci kontaktów między przedsiębiorcami i MŚP,
utrzymanie w innym kraju, w przypadku gdy
• pozwala doświadczonym przedsiębiorcom rozwijać nowe kontakty
grant UE okazałby się niewystarczający
handlowe oraz pogłębiać wiedzę na temat możliwości istniejących w
innym kraju UE.

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000755

Ludzie (7.PR) - Działania Marie
Curie

Młodzież w Działaniu - Akcja
1.1. - Młodzież dla Europy Wymiany Młodzieży

14 sierpnia 2013 r.

Działania:
- Początkowe kształcenie naukowców - działanie ma na celu
poprawę perspektyw zawodowych młodych naukowców w sektorze
publicznym i prywatnym, między innymi poprzez poszerzenie ich
umiejętności ogólnych i naukowych, w tym kwalifikacji związanych z
transferem technologii oraz przedsiębiorczością
- Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery - działanie ma na celu
wsparcie doświadczonych naukowców w uzupełnianiu lub
uzyskiwaniu nowych umiejętności i kompetencji oraz polepszaniu
interdyscyplinarności/wielodyscyplinarności lub mobilności
międzysektorowej, naukowców, którzy chcą po przerwie
Naukowców na wszystkich etapach kariery kontynuować karierę naukową oraz naukowców przebywających na
zawodowej, w sektorach publicznych i
dłuższych kontraktach w Europie, także w ich kraju ojczystym, po
prywatnych, od początkowego kształcenia
pobycie za granicą.
naukowców po kształcenie przez całe życie
- Partnerstwa i ścieżki rozwoju między przemysłem a uczelniami
i rozwój kariery.
wyższymi - działanie ma na celu stymulowanie mobilności
międzysektorowej i dzielnie się wiedzą poprzez wspieranie
programów współpracy długoterminowej między środowiskiem
akademickim a przemysłem (w tym tradycyjnym przemysłem
wytwórczym) w szczególności MŚP,
- Wymiar międzynarodowy - działanie ma na celu poprawę jakości
badań w Europie poprzez przyciągnięcie utalentowanych
naukowców spoza Europy i wspieranie korzystnej dla obu stron
współpracy naukowej z naukowcami spoza kontynentu.
- Działania szczególne - mają przyczynić się do usunięcia przeszkód
w mobilności i rozszerzenia perspektyw zawodowych naukowców w
Europie.

Organizacje i stowarzyszenia non-profit lub
nieformalne grupy młodych ludzi z krajów
Unii Europejskiej, Turcji, Norwegii, Islandii i
Liechtensteinu. W wymianie muszą
uczestniczyć co najmniej dwa kraje
programu, z których co najmniej jeden jest
krajem członkowskim UE.

koszty podróży międzynarodowej,
- koszty wizyty przygotowawczej,
- koszty przygotowania działań i uczestników (telefon, Internet,
materiały),
- koszty działań, bezpośrednio związanych z wymianą
(zakwaterowanie, wyżywienie, transport, bilety do muzeów, etc.),
- koszty specjalne (związane np. z udziałem w wymianie osób
niepełnosprawnych),
- koszty działań promujących projekt i jego osiągnięcia.

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000069

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000644

Młodzież w Działaniu - Akcja
1.2. - Młodzież dla Europy Inicjatywy Młodzieżowe

Młodzież w Działaniu - Akcja
1.3. - Młodzież dla Europy Młodzież w Demokracji

Inicjatywy krajowe – dofinansowanie projektów na rzecz lokalnej
społeczności realizowanych i koordynowanych samodzielnie przez
grupę młodych ludzi
Maksymalna wysokość dofinansowania to 4 600 euro (działania
Organizacje i stowarzyszenia non-profit lub
nieformalne grupy składające się z co
projektowe) + 1 000 euro (rozpowszechnianie i wykorzystywanie
rezultatów projektu) + 850 euro (osoba wspierająca - coach) = 6 450
najmniej 4 młodych ludzi z krajów Unii
Europejskiej, Turcji, Norwegii, Islandii i
euro.
Liechtensteinu.
Inicjatywy międzynarodowe – dofinansowanie projektów na rzecz
lokalnej społeczności, realizowanych i koordynowanych
samodzielnie przez grupę młodych ludzi z minimum dwóch krajów
uczestniczących w programie "Młodzież w działaniu".

organizacje i stowarzyszenia non-profit,
władze lokalne, regionalne lub krajowe, lub
nieformalne grupy młodych ludzi z krajów
programu Unii Europejskiej, Turcji,
Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

spotkania grup młodych ludzi na pozimie europejskim, które mają
zachęcić młodzież do aktywniejszego udziału w życiu społeczności
lokalnej, regionalnej i międzynarodowej

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000649

Roczny budżet akcji wynosi ok.
400 tys. euro. Średni budżet
http://www.eurodesk.pl/nb_pr
projektu wynosi ok. 30- 35 tys.
ograms/id/PL0010000650
euro.

Organizacje goszczące/wysyłające:
organizacje pozarządowe, stowarzyszenia,
władze lokalne lub inne inicjatywy typu nonprofit z krajów programu lub krajów
partnerskich
- Organizacje koordynujące: organizacje
pozarządowe, stowarzyszenia, władze
lokalne lub krajowe
- Organizacje z państw partnerskich innych
niż kraje Europy Południowo-Wschodniej
mogą być organizacją goszczącą lub
wysyłającą, ale nie mogą być organizacją
koordynującą.

Młodzież w działaniu - Akcja 2. Wolontariat Europejski

Wolontariusz ma zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie,
kieszonkowe, ubezpieczenie, wsparcie mentora (czyli osoby, która
pomoże w odnalezieniu się w nowym środowisku), lokalne przejazdy
oraz szkolenie językowe. Wolontariusz otrzymuje również grant na
podróż (w wysokości do 90% kosztów).
Organizacja wysyłająca i goszcząca nie ponoszą kosztów
związanych z wysłaniem/goszczeniem wolontariusza. Dostają na ten
cel środki z budżetu programu „Młodzież w działaniu” przyznawane
przez odpowiednią agencję programu po uprzednim złożeniu
odpowiedniego wniosku i jego zaakceptowaniu przez tę agencję.

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000651

1 października 2013 r.

Młodzież w działaniu - Akcja
3.1. - Młodzież w Świecie Szkolenia i tworzenie sieci

organizacje lub stowarzyszenia typu nonprofit, lokalne lub regionalne organizacje
publiczne z państw programu lub z państw
Europy Południowo-Wschodniej. W
projektach powinno uczestniczyć co
najmniej dwóch partnerów z sąsiadujących
krajów partnerskich i co najmniej jeden z
państw członkowskich UE.

Szkolenia i projekty współpracy w sieci
Wspracie dla projektów współpracy i partnerstwa, szkoleń i
wymiany dobrych praktyk w celu rozwoju organizacji
młodzieżowych i podmiotów zaangażowanych w pracę z młodzieżą.
W projekcie musi wziąć udział jedna lub więcej organizacji/grup z
Sąsiadujących Krajów Partnerskich i przynajmniej jedna
organizacja/grupa z Kraju Unii Europejskiej.

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000653

Młodzież w działaniu - Akcja
3.1. - Młodzież w Świecie Wymiany Młodzieży

Młodzież w działaniu - Akcja
4.3. - Szkolenia i współpraca w
sieci

organizacje lub stowarzyszenia typu nonprofit, lokalne lub regionalne organizacje
publiczne z państw programu lub z państw
Europy Południowo-Wschodniej.

Wymiana młodzieży umożliwia przyjęcie jednej lub kilku grup
młodzieży przez grupę z innego kraju. Grupy realizują projekt na
wspólnie wybrany temat - uczestnictwo młodzieży, rasizm,
ksenofobia, dziedzictwo narodowe, ochrona środowiska itp. W
wymianie musi wziąć udział jedna lub więcej grup z Sąsiadujących
Krajów Partnerskich UE i przynajmniej jedna grupa z krajów Unii
Europejskiej.

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000652

organizacje lub stowarzyszenie non-profit
- lokalne, regionalne lub krajowe organy
publiczne zaangażowane w pracę z
młodzieżą
- nieformalne grupy młodych ludzi

job shadowing: krótki pobyt w organizacji partnerskiej w innym
kraju w celu poznania ich sposobu pracy
- wizyta przygotowawcza: krótkie spotkanie z potencjalnymi
partnerami w celu sprawdzenia możliwości wspólnego realizowania
projektu międzynarodowego
- spotkanie oceniające: spotkanie z partnerami w celu oceny
poprzednich spotkań, seminariów i szkoleń
- wizyta studyjna: krótka wizyta z zorganizowanym programem
pozwalającym poznać politykę młodzieżową w innym kraju
- działania umożliwiające budowanie partnerstwa: spotkania
zorganizowane w celu umożliwienia uczestnikom znalezienia
partnerów do współpracy międzynarodowej
- seminarium: platforma do dyskusji i wymiany dobrych praktyk
- kurs szkoleniowy: program szkoleniowy na wybrany temat
- współpraca w sieci: działania mające na celu powstanie nowych
sieci lub wzmocnienie/poszerzenie już istniejącychjob shadowing:
krótki pobyt w organizacji partnerskiej w innym kraju w celu
poznania ich sposobu pracy
- wizyta przygotowawcza: krótkie spotkanie z potencjalnymi
partnerami w celu sprawdzenia możliwości wspólnego realizowania
projektu międzynarodowego
- spotkanie oceniające: spotkanie z partnerami w celu oceny
poprzednich spotkań, seminariów i szkoleń
- wizyta studyjna: krótka wizyta z zorganizowanym programem
pozwalającym poznać politykę młodzieżową w innym kraju
- działania umożliwiające budowanie partnerstwa: spotkania
zorganizowane w celu umożliwienia uczestnikom znalezienia
partnerów do współpracy międzynarodowej
- seminarium: platforma do dyskusji i wymiany dobrych praktyk

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000929

Międzynarodowe Seminarium Młodzieżowe:
organizacje lub stowarzyszenia non-profit z
Państw Programu
Krajowe Spotkania Młodzieżowe: krajowe
organy publiczne, organizacje lub
stowarzyszenia non-profit z państw
członkowskich UE

Młodzież w działaniu - Akcja
5.1 - Spotkania młodzieży i
osób odpowiedzialnych za
politykę dotyczącą młodzieży

Międzynarodowe Seminarium Młodzieżowe: organizacje lub
stowarzyszenia non-profit z Państw Programu
Krajowe Spotkania Młodzieżowe: krajowe organy publiczne,
organizacje lub stowarzyszenia non-profit z państw członkowskich
UE

Komisja
Europejska Dyrekcja ds.
Edukacji i Kultury

Konkurs ma na celu wsparcie stworzenia europejskiej sieci
Całkowity budżet
działającej na rzecz podnoszenia świadomości, gromadzenia i
przeznaczony na
analizowania informacji w zakresie alfabetyzacji oraz wymiany
współfinansowanie
rozwiązań programowych, dobrych praktyk, obiecujących kampanii
przedmiotowego działania
oraz inicjatyw propagujących umiejętność czytania i pisania w
szacuje się na maksymalną
świetle celu wyznaczonego w strategicznych ramach europejskiej
27 państw członkowskich Unii
współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020), jakim jest kwotę 3 mln euro na lata 2013- http://wiadomosci.ngo.pl/wiad
Europejskiej,
omosci/875499.html
2015.
zmniejszenie do 2020 r. liczby osób osiągających słabe wyniki w
kraj przystępujący: Chorwacja,
Wsparcie finansowe ze strony
czytaniu.
kraje kandydujące: Islandia, Czarnogóra,
Komisji nie może przekroczyć
Do roku 2020 odsetek 15-latków osiągających słabe wyniki w
Serbia, była jugosłowiańska republika
75% łącznych kosztów
czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych powinien wynosić
Macedonii i Turcja,
kwalifikowalnych projektu.
państwa EFTA: Liechtenstein, Norwegia, poniżej 15 % (zobacz: Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w
sprawie strategicznych ram Europejskiej współpracy w
Szwajcaria.
dziedzinie kształcenia i szkolenia - tekst w języku polskim)

Kwalifikują się wyłącznie wnioski złożone
przez podmioty prawne mające siedzibę w
następujących państwach:
Europejska sieć krajowych
organizacji zajmujących się
alfabetyzacją

Do 29 sierpnia 2013 r.

Uczenie się przez całe życie Współpraca polityczna i
innowacje w dziedzinie
uczenia się przez całe życie
(Działanie kluczowe 1)

Nagrody UE w dziedzinie
dziedzictwa kulturowego

1. Indywidualna mobilność
Indywidualna mobilność obejmuje wizyty robocze ekspertów i
urzędników wyznaczonych przez władze krajowe, regionalne bądź
lokalne, dyrektorów placówek oświatowych i szkoleniowych oraz
świadczących usługi w zakresie poradnictwa i poświadczania
doświadczenia zawodowego, a także partnerów społecznych.
Wizyty mają służyć wymianie informacji i doświadczeń z zakresu
oświaty przedszkolnej, szkolnictwa podstawowego i średniego
(ogólnego, technicznego i zawodowego).

15-10-2013

09-09-2013

ministerstwa ds. kształcenia i szkolenia, w
tym kształcenia ustawicznego, a także inne
instytucje oraz organizacje partnerskie
czynnie włączające się w proces
opracowywania i wdrażania strategii
„uczenia się przez całe życie”.
– Organizacje partnerskie, łącznie z
europejskimi, krajowymi i regionalnymi
2. Projekty wielostronne
stowarzyszeniami lub organizacjami,
Projekty wielostronne mają na celu przygotowywanie i testowanie
których podstawą działalności lub których
propozycji w zakresie polityki na poziomie Wspólnoty i
główne obowiązki i zadania są bezpośrednio
innowacyjności w uczeniu się przez całe życie
związane z sektorem edukacji i szkoleń, w
szczególności organizacje społeczne lub
3. Wielostronne sieci współpracy pomiędzy ekspertami i/lub
inne, działające na poziomie krajowym lub
instytucjami pracującymi wspólnie nad kwestiami politycznymi.
regionalnym, reprezentujące interesy grup
Sieci te mogą obejmować:
społecznych i przyczyniające się do
- sieci tematyczne zajmujące się kwestiami związanymi z treścią
tworzenia i wdrażania strategii „uczenia się
uczenia się przez całe życie bądź metodologią i polityką uczenia się
przez całe życie”.
przez całe życie
- fora na temat strategicznych zagadnień w zakresie uczenia się
przez całe życie kształcenia ustawicznego

krajów członkowskich Unii Europejskiej
- krajów kandydujących i wstępujących
- krajów członkowskich EOG
- pozostałe kraje europejskie mogą ubiegać
się o medal lub dyplom, ale nie są
uprawnione do ubiegania się o nagrodę
finansową.

promowanie wysokich standardów praktyk konserwatorskich;
- stymulowanie wymiany wiedzy i doświadczenia w całej Europie;
- zachęcanie do podejmowania dalszych wysiłków poprzez
prezentację przykładów.
Cele te zostaną osiągnięte przez wyrażanie publicznego uznania
inicjatywom i najkorzystniejszym rozwiązaniom tworzonym przez
osoby lub organizacje i przyczyniającym się do zachowywania i
podnoszenia wartości dziedzictwa kulturowego Europy.

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000487

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000060

Uczenie się przez całe życie Grundtvig - Kursy, wizyty i
wymiany kadry nauczycielskiej
osób dorosłych

Uczenie się przez całe życie Comenius - Mobilność szkolnej
kadry edukacyjnej

17-09-2013

nauczyciele i pozostała kadra dla edukacji
dorosłych
- osoby, które są w stanie wykazać w jasny
sposób chęć pracy w obszarze edukacji
dorosłych, ale które obecnie są w innej
sytuacji zawodowej

17-09-2013

Kandydat musi być zatrudniony w jednej z
niżej wymienionych instytucji:
- przedszkole,
- szkoła podstawowa,
- gimnazjum lub liceum ogólnokształcące,
- szkoła ponadgimnazjalna o profilu
zawodowym lub technicznym,
- szkoła integracyjna lub dla uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- szkoła sportowa,
- inna instytucja oświatowa.

wizyty i wymiany kadry nauczycielskiej osób dorosłych, czyli
krótkoterminowe (od 1 dnia do 3 miesięcy) wyjazdy jednej lub kilku
osób w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, prowadzenia badań,
wymiany doświadczeń, obserwacji metod pracy itp.; z budżetu
programu dofinansowana jest podróż zagraniczna, koszty
utrzymania i ewentualne przygotowanie pedagogiczne, językowe i
kulturowe
- kursy doskonalenia zawodowego dla kary nauczycielskiej osób
dorosłych, które trwać mogą od 5 dni roboczych do 6 tygodni; w
ramach tej akcji dofinansowane są koszty podróży i utrzymania,
opłata za kurs i za ew. przygotowanie pedagogiczne, językowe i
kulturowe

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000660

W ramach Mobilności szkolnej kadry edukacyjnej wspierane są
następujące działania:
- kurs szkoleniowy (językowy, językowo-metodyczny, tematyczny) Dofinansowane są koszty:
trwa od 5 dni do 6 tygodni
- szkolenia,
- konferecje i seminaria - krótsze formy doskonalenia zawodowego;
- utrzymania,
http://www.eurodesk.pl/nb_pr
trwają minimum 1 dzień (lista szkoleń dostępna w katalogu szkoleń
- podróży,
ograms/id/PL0010000657
Comenius-Grundtvig)
- przygotowania
- job shadowing - praktyka zawodowa odbywana w instytucji
językowego/koszty na pokrycie
oświatowej, poznanie pracy na danym stanowisku poprzez
specjalnych potrzeb
obserwację zadań wykonywanych przez innych

Wizyty studyjne dla
specjalistów w dziedzinie
kształcenia i szkolenia
zawodowego

*Osoby odpowiedzialne za kształcenie i
szkolenie zawodowe w danym kraju, a także
przedstawiciele partnerów społecznych
(organizacji pracodawców i związków
zawodowych).
*Osoby reprezentujące wszystkie kategorie
systemu kształcenia i szkoleń (kształcenie
ogólne, kształcenie i szkolenie zawodowe i
Lepsze poznanie i zrozumienie specyfiki polityki kształcenia i
techniczne), zdolne do wywołania "efektu
szkolenia zawodowego w innych krajach oraz zagadnień będących
mnożnikowego" (rozpowszechnienia
przedmiotem wspólnego zainteresowania przez osoby sprawujące
15 października 2013
zdobytej wiedzy).
ważne funkcje na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;
r.: na wizyty
* Osoby sprawujące odpowiedzialne
- nieprzerwanej wymianie poglądów i informacji oraz wzajemnemu
odbywające się od
funkcje na szczeblu lokalnym, regionalnym
doradztwu między osobami uczestniczącymi w programie, zarówno
marca do czerwca
lub krajowym, a jednocześnie osoby,
gospodarzami wizyt, jak i osobami odbywającymi wizyty;
2014 r.
których wiedza może być wykorzystana do
- wzbogacaniu przepływu informacji między uczestniczącymi
poszerzenia znajomości polityk i praktyk
krajami oraz na poziomie europejskim.
stosowanych w innych uczestniczących
krajach, a także ulepszania polityki i
wymiany koncepcji politycznych
*Obywatele lub osoby z prawem stałego
pobytu z 27 państw członkowskich UE,
Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i
Szwajcarii, Turcji i Chorwacji oraz Rebubliki
Macedonii.

Wparcie skierowane jest do europejskich
firm, które działają na rzecz realizacji
powyższych celów.
Media 2007 - Ponadnarodowa
dystrybucja filmów
europejskich

01-07-2013

Wnioskodawcy muszą mieć siedzibę w
jednym z następujących krajów:
— 27 krajów Unii Europejskiej,
— kraje EOG,
— Szwajcaria i Chorwacja.

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000824

Łączny dostępny budżet
Dystrybucja kinowa niekrajowego filmu fabularnego. Film musi być
wynosi 12.250.000 euro.
w większej części produkowany przez producenta (producentów) z
siedzibą w krajach uczestniczących w programie MEDIA i być
Udział finansowy przyjmie
http://www.eurodesk.pl/nb_pr
realizowany ze znacznym udziałem pracowników z tych krajów. Film
formę dotacji. Przyznany udział
ograms/id/PL0010000995
musi być nowym dziełem fabularnym, animowanym lub
finansowy w żadnym
dokumentalnym dłuższym niż 60 minut i pochodzącym z innego
przypadku nie będzie
kraju niż kraj dystrybucji. Nie kwalifikują się filmy o budżecie
przekraczał 50 % całkowitych
produkcyjnym przekraczającym 15 mln euro.
kosztów kwalifikowanych.

Komisja
Europejska Dyrekcja ds.
Zatrudnienia,
Spraw Społecznych
i Równości Szans

Komisja
Europejska Dyrekcja ds.
Środowiska
rodowiska

Sieć FARE - Futbol Przeciwko
Rasizmowi w Europie

LIFE+ (2007-2013)

09-09-2013

Projekt ma na celu przeciwdziałanie D101 wykluczeniu
społecznemu, związany jest z piłką nożną i odbywa się w dniach 1631 października 2012 r.
- Działania powinny angażować imigrantów, mniejszości etniczne,
uchodźców, mniejszości religijne, seksualne (społeczność LGTB)
oraz osoby niepełnosprawne
- Jakość partnerstwa i zaangażowanie organizacji działających na
poziomie lokalnym (klubów kibica, organizacji pozarządowych,
szkół, klubów amatorskich)

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000223

25 czerwca 2013 r.,
godz. 16.00 czasu
brukselskiego
(nadsyłanie
wniosków do
odpowiednich
organów krajowych)

LIFE+: przyroda i różnorodność biologiczna
Główny cel: ochrona, zachowanie, przywrócenie, obserwacja i
ułatwianie funkcjonowania naturalnych systemów, siedlisk oraz
dzikiej flory i fauny, w celu powstrzymania utraty różnorodności
biologicznej, w tym różnorodności zasobów genetycznych w UE.
LIFE+: polityka środowiskowa i zarządzanie środowiskiem
Główne cele: zmiany klimatu, woda, powietrze, gleba, środowisko
miejskie, hałas, substancje chemiczne, środowisko i zdrowie,
zasoby naturalne i odpady, lasy, innowacje i strategiczne podejścia
LIFE+: informacja i komunikacja
Główny cel: rozpowszechnianie informacji i podnoszenie
świadomości na temat kwestii dotyczących środowiska, w tym
zapobiegania pożarom lasów; wsparcie środków towarzyszących,
takich jak działania i kampanie komunikacyjne, kampanie,
konferencje i szkolenia, w tym szkolenia dotyczące zapobiegania
pożarom lasów.

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000090

podmioty zarejestrowane w państwach
członkowskich Unii Europejskiej, będące
publicznymi lub prywatnymi organami,
podmiotami lub instytucjami.
· Pojedynczy beneficjenci lub partnerstwa
(partnerstwa mogą być międzynarodowe,
ale działania powinny mieć miejsce na
terytorium UE i Chorwacji.

Komisja
Europejska Dyrekcja ds.
Stosunków
Zewnętrznych
Zewn trznych

Programy szkoleniowe UE Japonia

Sciex - Fundusz Stypendialny

10 czerwca 2013 r.
(sesja: 14/10/2013 18/10/2013)

Innowacje w Japonii (termin będzie ogłoszony) - szkolenie pozwoli
zrozumieć jak japońskie firmy przekształcają badania w
Menedżerowie pracujących w przemyśle;
innowacyjne rozwiązania dla klientów spełniające wymogi
· posiadających od 5 do 10 lat
społeczeństwa zinformatyzowanego.
doświadczenia zawodowego w przemyśle;
· Spotkaj Azję w Japonii (ICT) - szkolenie przewiduje analizę
· znających dobrze język angielski;
scenariuszy odbudowy gospodarczej w Azji i możliwości
· będących obywatelami jednego z państw
wynikających z kryzysu w regionie (termin będzie ogłoszony).
członkowskich UE.
· Dystrybucja i Praktyki w Biznesie - pozwala zrozumieć, jak
Kandydaci muszą mieć rekomendację
produkty z różnych sektorów pojawiają się na rynku w Japonii.
pracodawców oraz powinni przedstawić
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Japonii - krótki kurs
gwarancję uczestnictwa w całym programie.
"Inwestuj w Japonii" dla menadżerów wyższego szczebla
pracujących w firmach z siedzibą w UE zamierzających rozpocząć
działalność na rynku japońskim

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000226

1 listopada 2013 r.

Obszar tematyczny projektów: wszystkie dyscypliny naukowobadawcze.
Wybór kandydatów dokonywany jest wyłącznie na podstawie
jakości wniosku o stypendium, ze szczególnym uwzględnieniem
następujących aspektów:
- zaangażowanie oraz profesjonalny skład grupy partnerskiej,
odpowiadający tematyce badań
- konkretne cele oraz jakość merytoryczna projektu badawczego
- wzajemne korzyści wynikające ze współpracy ze szwajcarską
grupą badawczą
- poparcie udzielane dla projektu zarówno przez instytucję
wysyłającą, jak i przyjmującą

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000839

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
- uczelnie
- placówki Polskiej Akademii Nauk
- krajowe instytuty badawcze
Lista uprawnionych polskich instytucji
znajdziesz na stronie WWW

Polsko- Szwajcarski Fundusz
Stypendialny

01-11-2013

Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji

Grundtvig - Kursy, wizyty i
wymiany kadry nauczycielskiej
osób dorosłych

17 września 2013

uczelnie, placówki Polskiej Akademii Nauk,
krajowe instytuty badawcze

wizyty stypendialne doktorantów i młodszych pracowników
naukowych (z tytułem doktora), w celu prowadzenia badań
naukowych w instytucjach badawczych Szwajcarii; stypendia są
przyznawane na okres od 6 do 24 miesięcy.
- wizyty samodzielnych pracowników naukowych z Polski lub
Szwajcarii w celu przygotowania projektów badawczych lub w
związku z ich realizacją, tj. 5- dniowe pobyty w Szwajcarii lub w
Polsce.

Dofinansowane działania:
- wizyty i wymiany kadry nauczycielskiej osób dorosłych, czyli
krótkoterminowe (od 1 dnia do 3 miesięcy) wyjazdy jednej lub kilku
osób w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, prowadzenia badań,
*nauczyciele i pozostała kadra dla edukacji
wymiany doświadczeń, obserwacji metod pracy itp.; z budżetu
dorosłych
programu dofinansowana jest podróż zagraniczna, koszty
*osoby, które są w stanie wykazać w jasny
utrzymania i ewentualne przygotowanie pedagogiczne, językowe i
sposób chęć pracy w obszarze edukacji
kulturowe
dorosłych, ale które obecnie są w innej
- kursy doskonalenia zawodowego dla kary nauczycielskiej osób
sytuacji zawodowej
dorosłych, które trwać mogą od 5 dni roboczych do 6 tygodni; w
ramach tej akcji dofinansowane są koszty podróży i utrzymania,
opłata za kurs i za ew. przygotowanie pedagogiczne, językowe i
kulturowe

Planowana kwota - wyjazdy na
projekty badawcze (CHF/Eur,
1 Eur=1,5 CHF) 6 790 000
Euro, liczba wyjazdów - 254.
- Planowana kwota - krótkie
wizyty opiekunów (CHF/Eur, 1
Eur=1,5 CHF) 493 000 Euro,
liczba wyjazdów - 290.

http://www.eurodesk.pl/
nb_programs/id/PL0010
000679

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000660

Fundacja Konrada
Adenauera w
Polsce

Osoby
zainteresowane
powinny
skontaktować się z
biurem Fundacji
Konrada Adenauera
w Polsce na
Fundacja Konrada Adenauera
przełomie maja i
w Polsce
czerwca 2014 w celu
otrzymania
szczegółowych
informacji
dotyczących procesu
rekrutacji i
wymaganych
dokumentów.

Małe granty

Standardowe Granty

Międzynarodowy
Mi dzynarodowy
Fundusz

1 września 2013
1 grudnia 2013

15 wrzesnia 2013 r.

maksymalnie wysoka średnia ocen ze
studiów
- dobra znajomość języka niemieckiego
- zaangażowanie społeczno-polityczne
- wiek poniżej 30 lat

Stypendia dotyczą najczęściej dziedzin prawa, ekonomii i politologii.

http://www.eurodesk.pl/
nb_programs/id/PL0010
000831

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą
składać organizacje i osoby fizyczne

*współpraca kulturalna (np. festiwale , publikacje)
Maksymalna kwota
*współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje,
przypadająca na jeden projekt
publikacje, badania)
to 5 000 euro. Środki
*edukacja (np. seminaria, szkoły letnie)
otrzymane z Funduszu nie
*wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla
mogą przekraczać 70%
młodzieży i dzieci)
całkowitych kosztów projektu
*współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które
(w tym również wkład własny i
znajdują się na granicy, w odleglości 50 km od granicy)
granty z innych
*promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi)
instytucji/organizacji).

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000866

Preferowane są projekty, których
uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów
wyszehradzkich. Fundusz nie może
rozpatrywać projektów, w których - prócz
kraju wnioskodawcy - organizacyjni
partnerzy pochodzą z mniej niż dwóch
innych krajów Grupy. Budżet projektu nie
może obejmować okresu dłuższego niż
dwanaście miesięcy.

współpraca kulturalna (n.p. festiwale , publikacje)
współpraca naukowa i badania naukowe (n.p. konferencje,
publikacje, badania)
edukacja (n.p. seminaria, szkoły letnie)
wymiana młodzieży (n.p. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla
młodzieży i dzieci)
współpraca transgraniczna (n.p. projekty 2 państw, które znajdują
się na granicy, w odleglości 50 km od granicy)
promocja turystyki (n.p. przewodniki, prezentacje, targi)

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000871

Fundusz
Wyszehradzki

Stypendia Naukowe
31.1. 2014 r.

Program pomocy wybitnie
uzdolnionym uczniom Krajowy Fundusz na rzecz
Dzieci

30 czerwca 2013 r.

Stypendia Wyszehradzkie przyznawane są
kandydatom realizującym Studia
Europejskie (Visegrad and European
Studies) w państwowych szkołach wyższych
lub instytutach naukowych państw Grupy
Wyszehradzkiej.
Stypendia Wyszehradzkie przyznawane są na jeden rok akademicki
Szczególnie preferowane są studia i
Wysokość stypendium to 4 tys.
(z możliwością przedłużenia) w celu odbywania studiów
http://www.eurodesk.pl/nb_pr
badania naukowe dotyczące regionu
euro dla studenta i 3 tys. euro
doktoranckich lub podyplomowych oraz prowadzenia badań
ograms/id/PL0010000014
Europy Centralnej, ale i inne dyscypliny nie
dla uniwersytetu. 4
naukowyc
są wyłączone spod stypendium.
Istnieje możliwość uzyskania stypendium
wyjazdowego na uczelnie mieszczącą się
poza krajami Grupy Wyszehradzkiej, tu
jednak jedyną wspieraną dyscypliną są
studia o tematyce europejskiej.

Kto może składać wnioski w programie:
- potencjalni beneficjenci (uczniowie)
- szkoły
- inne placówki edukacyjne

Fundusz zapewnia bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych
przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii
Nauk, takich jak: obozy naukowe, staże badawcze, seminaria,
organizuje warsztaty naukowe, muzyczne i plastyczne, koncerty i
wystawy; stypendystom pomaga też finansowo w realizacji działań
służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach
mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, w obozach
języków obcych.

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000631

Krajowy Fundusz
na rzecz Dzieci

Konkursu Prac Młodych
Naukowców Unii Europejskiej

Fundacja Bayer
Science &
Education

Stypendia Fundacji Bayer
Science & Education

31-10-2013

od 1 czerwca do 15
lipca 2013 r.

zespoły nieliczące więcej niż 3 autorów,
- wszyscy autorzy powinni być urodzeni
pomiędzy 30 września 1993 i 1 września
2000 roku,
- żaden z autorów nie może we wrześniu
2014 mieć zaliczonego więcej niż
pierwszego roku studiów,
- praca musi powstać przed wstąpieniem
każdego z nich na wyższą uczelnię.

Do Polskich Eliminacji można zgłaszać wyłącznie prace nagrodzone
lub wyróżnione w konkursie ogólnopolskim, a w przypadku
konkursów wieloetapowych - tylko w etapie najwyższym lub prace
mające rekomendację pracownika naukowego ze stopniem
naukowym doktora lub doktora habilitowanego
- Praca powinna mieć formę tekstu maszynowego o objętości do 20
stron formatu A4, napisanego w języku polskim lub angielskim.

Stypendium adresowane jest do studentów
i absolwentów (najpóźniej dwa lata od
ukończenia studiów), którzy wyróżniają się
w nauce i przedstawią plan pobytu
studyjnego w Niemczech.

Stypendia przeznaczone m.in. na projekty studyjne, staże, kursy
letnie, kursy przygotowawcze i uzupełniające, studia doktoranckie
przyznawane są w następujących dziedzinach:
- biologia, biochemia, biotechnologia, inżynieria bioprocesowa
- chemia, inżynieria chemiczna
- farmaceutyka
- fizyka
Fundacja Bayer Science & Education przyznaje 20 stypendiów
rocznie. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski
niemieckich studentów planujących studia za granicą oraz
zagranicznych studentów planujących studia w Niemczech.
Niemiecka Fundacja przynaje również dofinansowania w dziedzinie
medycyny (stypendia Carla Duisberga) i kształcenia przyszłych
nauczycieli (stypendia Kurta Hansena).

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010001006

Stypendium ma na celu
pokrycie kosztów życia,
podróży i wydatków
związanych z nauką w
Niemczech. X

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000587

POROW
"Zrównoważony
ony
"Zrównowa
rozwój sektora
rybołówstwa
rybo ówstwa i
nadbrze żnych
nych
obszarów
rybackich 20072013"

Ministerstwo
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego

Amgen Sp. z o.o.

1.4 Rybołówstwo przybrzeżne

Gaude Polonia

Amgen Scholars

od 2013-01-02 do
2013-06-28

Pomoc na realizację operacji w ramach
wspierania organizacji produkcji,
przetwórstwa i łańcucha zbytu produktów
rybactwa oraz w ramach zachęcania do
dobrowolnych działań na rzecz obniżania
nakładu połowowego w celu ochrony
zasobów jest przyznawana właścicielowi
lub armatorowi statku rybackiego,
zajmującemu się rybactwem przybrzeżnym
na niewielką skalę. Pomoc na realizację
operacji dotyczących poprawy kwalifikacji
zawodowych i szkoleń w zakresie
bezpieczeństwa przyznawana jest rybakom
pracującym na statkach rybackich.

15 października
każdego roku

O stypendium mogą ubiegać się plastycy,
literaci, tłumacze z języka polskiego,
muzycy, filmowcy, krytycy sztuki, krytycy
literatury, specjaliści zajmujący się ochroną
zabytków, muzealnicy.
Kandydaci powinni spełniać następujące
warunki:
-wykształcenie wyższe,
-wiek do 40 lat (w uzasadnionych
przypadkach 45 lat),
-świadectwa osiągnięć w swoich
dziedzinach twórczości,
-obywatelstwo i miejsce stałego
zameldowania na Białorusi, Ukrainie lub
innym państwie Europy ŚrodkowoWschodniej,
-znajomość języka polskiego w stopniu
umożliwiającym podstawową komunikację.

Stypendium ma umożliwić uzdolnionym artystom z Europy
Środkowo-Wschodniej poznanie polskiej kultury oraz doskonalenie
warsztatu twórczego pod opieką polskich twórców i instytucji.
Program "Gaude Polonia" wspiera rozwój współpracy kulturalnej
między Polską a jej wschodnimi sąsiadami.

od listopada 2013 do
lutego 2014

Do europejskiej edycji Programu Amgen
Scholars mogą aplikować studenci
medycyny, chemii, farmacji, biologii,
biotechnologii, bioinżynierii oraz kierunków
pokrewnych.
Kandydaci powinni osiągać bardzo dobre
wyniki w nauce, planować kontynuowanie
nauki na studiach doktoranckich oraz nie
posiadać tytułu licencjata, magistra czy też
innego tytułu potwierdzającego ukończenie
studiów I stopnia (bądź równoważnego
tytułu).

Program naukowy skierowany do studentów kierunków ścisłych,
umożliwiający prowadzenie projektów badawczych w
międzynarodowym środowisku na najlepszych uczelniach w
Europie:
- na Uniwersytecie Cambridge (Wielka Brytania),
- w Instytucie Karolinska (Szwecja)
- na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana (Niemcy).
Celem programu jest umożliwienie studentom zdobycia
praktycznych doświadczeń pod opieką doświadczonych
naukowców.
Stypendyści biorący udział w programie otrzymują stypendium
pokrywające koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia. Nie
ponoszą oni żadnych kosztów związanych z udziałem w Programie
badawczym.

http://www.arimr.gov.pl/pomo
c-unijna/po-ryby-20072013/os-priorytetowa-1srodki-na-rzeczdostosowania-flotyrybackiej/srodek-14rybactwo-przybrzezne.html

Wspierania organizacji produkcji, przetwórstwa i łańcucha zbytu
produktów rybactwa;
Zachęcania do dobrowolnych działań na rzecz obniżania nakładu
połowowego w celu ochrony zasobów;
Poprawy kwalifikacji zawodowych i szkoleń w zakresie
bezpieczeństwa.

Stypendysta otrzymuje
miesięcznie 3 tys. zł netto. W
czasie pobytu w Polsce ma
zagwarantowane
zakwaterowanie i opiekę
artystyczną. Samodzielnie
musi pokryć koszty
ubezpieczenia i podróży.

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000536

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000859

Fundacja na Rzecz
Nauki Polskiej

Ministerstwo
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego

START program stypendiów
krajowych dla młodych
naukowców

O stypendium mogą ubiegać się naukowcy,
którzy są pracownikami lub doktorantami w
31 października 2013 krajowych szkołach wyższych, placówkach
r.
PAN lub w instytucjach, których jednym z
celów statutowych jest prowadzenie badań
naukowych.

Gaude Polonia
15-10-2013

O stypendium mogą ubiegać się plastycy,
literaci, tłumacze z języka polskiego,
muzycy, filmowcy, krytycy sztuki, krytycy
literatury, specjaliści zajmujący się ochroną
zabytków, muzealnicy.Kandydaci powinni
spełniać następujące warunki:
wykształcenie wyższe,
wiek do 40 lat (w uzasadnionych
przypadkach 45 lat),
świadectwa osiągnięć w swoich
dziedzinach twórczości,
obywatelstwo i miejsce stałego
zameldowania na Białorusi, Ukrainie lub
innym państwie Europy ŚrodkowoWschodniej,
znajomość języka polskiego w stopniu
umożliwiającym podstawową komunikację.

Fundacja przyznaje co roku w drodze konkursu około 130
stypendiów dla młodych naukowców w wieku do 30 lat (lub 32 lat w
przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów
wychowawczych), posiadających dorobek naukowy
udokumentowany publikacjami.

Stypendium ma umożliwić uzdolnionym artystom z Europy
Środkowo-Wschodniej poznanie polskiej kultury oraz doskonalenie
warsztatu twórczego pod opieką polskich twórców i instytucji.
Program "Gaude Polonia" wspiera rozwój współpracy kulturalnej
między Polską a jej wschodnimi sąsiadami.

Wysokość rocznego
stypendium wynosi 28 000 zł. http://www.eurodesk.pl/nb_pr
Fundacja przyzna w 2013 roku
ograms/id/PL0010000027
do 130 rocznych stypendiów.

Stypendysta otrzymuje
miesięcznie 3 tys. zł netto. W
czasie pobytu w Polsce ma
zagwarantowane
zakwaterowanie i opiekę
artystyczną. Samodzielnie
musi pokryć koszty
ubezpieczenia i podróży.
Stypendium odbywa się w
terminie od 1 lutego do 31
lipca każdego roku.

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000536

Współpraca z Polonią i
Polakami za granicą

Edukacja globalna – 2013
Regranting dla organizacji
pozarządowych

Ministerstwo
Spraw
Zagranicznych

21-06-2013

1) zarejestrowane na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej organizacje
pozarządowe;
2) publiczne i niepubliczne szkoły wyższe;
3) instytuty badawcze;
4) Polska Akademia Nauk i jej jednostki
organizacyjne;
5) jednostki samorządu terytorialnego.

21-06-2013

stowarzyszenia,
- fundacje,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne
działające na podstawie przepisów o
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz o gwarancjach
wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele
obejmują prowadzenie działalności pożytku
publicznego;
- stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego;
- spółdzielnie socjalne;
- niepubliczne szkoły wyższe;
- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz kluby sportowe
będące spółkami działającymi na podstawie
przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn.
zm.), które nie działają w celu osiągnięcia
zysku oraz przeznaczają całość dochodu na
realizację celów statutowych oraz nie
przeznaczają zysku do podziału między
swoich udziałowców, akcjonariuszy i
pracowników.

Edukacja Polonii i Polaków za granicą oraz kształcenie młodzieży
polonijnej w Polsce.
- Mobilizacja do aktywności we wszelkich dziedzinach życia w
państwach zamieszkania dla promocji Polski i polskości.
- Wspieranie środowisk polskich; prawa mniejszości polskich,
Polonii i Polaków za granicą.
- Zaangażowanie Polonii i Polaków za granicą we współpracę
gospodarczą państw ich zamieszkania z Polską.
- Wspieranie powrotów Polaków do Ojczyzny.

Głównym celem edukacji globalnej jest przygotowanie odbiorców
do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez
współzależności należy rozumieć wzajemne powiązania i
przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych,
ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

Maksymalna łączna kwota
środków finansowych
przeznaczonych na realizację
projektów w ramach
niniejszego konkursu w 2013 r.
wynosi: 52.205.000

http://www.eurodesk.pl/
nb_programs/id/PL0010
000104

520 000 PLN, przy czym kwota
alokacji dla „ścieżki B” to
minimum 120 000 PLN.

http://www.eurodesk.pl/
nb_programs/id/PL0010
001005

Różnorodność kulturowa i
artystyczna

Dofinansowanie działań
rozwojowych i edukacji
globalnej 2013

16-08-2013

do dnia 31 grudnia
2013 r.

organizacja wystaw, spektakli, koncertów, festiwali (w tym
filmowych) i innych wydarzeń
państwowe i samorządowe instytucje
artystycznych;
kultury, instytucje filmowe;
- wspieranie współpracy oraz wymiany artystów w zakresie m.in.
- publiczne szkoły artystyczne i uczelnie
sztuk plastycznych, sztuk
artystyczne;
scenicznych, muzyki, fotografii, filmu i innych;
4 080 102 EUR, tj. 16 899 782
- uczelnie publiczne (w przypadku
- wspieranie współpracy szkół artystycznych i uczelni artystycznych; PLN (70% środków na duże
projektów realizowanych przez ich wydziały
- współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik
projekty)
http://www.eurodesk.pl/nb_pr
artystyczne oraz wydziały związane z:
konserwatorskich
wkład własny – co najmniej
ograms/id/PL0010001024
kulturoznawstwem, historią, dziedzictwem
(w tym digitalizacji dóbr kultury); dokumentacji, ochrony,
10% kosztów kwalifikowalnych
kulturowym, zarządzaniem kulturą);
konserwacji i promocji dziedzictwa
projektu
- archiwa państwowe;
kulturowego, zwalczania zagrożeń dla dóbr kultury, w tym
- jednostki samorządu terytorialnego i ich
zwalczania przestępczości
związki;
przeciwko zabytkom i dobrom kultury, zarządzania dziedzictwem
- organizacje pozarządowe ze sfery kultury.
narodowym;
- współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów.

organizacje pozarządowe

http://www.msz.gov.pl/pl/mini
sterstwo/konkursyministra/ko
nkurs_na_realizacje_zadania_
publicznego__dofinansowanie
_dzialan_rozwojowych_i_eduk
acji_globalnej_2013_

Celem zadania jest realizacja:
1) działań rozwojowych, w tym wsparcia demokratyzacyjnego i
transformacyjnego oraz
2) edukacji globalnej
odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2013
r.”

1000000

Ministerstwo
Administracji i
Cyfryzacji

Zachowanie i rozwój
tożsamości kulturowej
mniejszości narodowych i
etnicznych w 2014

16 sierpnia i 16
września 2013.

*ochrona, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości
narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka
regionalnego.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiad
omosci/832568.html

Minister Sportu i
Turystyki

dofinansowanie w 2013 r. z
zakresu wspierania sportu
młodzieżowego oraz sportu
wyczynowego osób
niepełnosprawnych.

od 01.04.2013 do
31.12.2013 r.);
do 30.06.2013 r.
(realizacja zadań 1-7
od 01.07.2013 do
31.12.2013 r.).

Rodzaj zadań, których dotyczy konkurs:
-Szkolenie kadr wojewódzkich juniorów i młodzików oraz
organizacja eliminacji do zawodów finałowych Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży i finałów MMM. (KWJ, KWM)
-Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w publicznych i
niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego oraz ośrodkach
szkolenia sportowego młodzieży (sms, nsms, ossm, wcss, ossm
LZS).
Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w akademickich
centrach szkolenia sportowego. (acss).
-Przygotowanie i udział akademickiej reprezentacji Polski w
uniwersjadach oraz akademickich mistrzostwach świata w letnich i
zimowych dyscyplinach sportu.
-Prowadzenie działalności kontrolnej systemu sportu
młodzieżowego
-Organizacja finałowych zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży (OOM)
Przygotowanie zawodników niepełnosprawnych do udziału w:
a) igrzyskach paraolimpijskich,
b) igrzyskach głuchych,
c) MŚ i ME w sportach nie objętych programami IP i IG.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiad
omosci/831090.html

Fundacja im.
Roberta Boscha

Grenzgänger - stypendium
Fundacji Roberta Boscha

31 października
każdego roku

Stypendium Grenzgänger jest niemiecką
edycją programu Fundacji Roberta Boscha.
Cudzoziemcy mogą się ubiegać o
stypendium, jeśli posiadają wystarczającą
znajomość języka niemieckiego, by
przygotować w tym języku publikację. Nie
ma określonej granicy wieku osób
ubiegających się o stypendium.

Dofinansowane działania:
Stypendysta otrzymuje dofinansowanie na okres zbierania
materiałów do badań w jednym z krajów Europy ŚrodkowoWschodniej.
Efektem badań może być utwór prozaiczny, scenariusz do filmu
dokumentalnego, reportaż radiowy itp. Warunkiem przyznania
stypendium jest wcześniejsze pozyskanie jednego z niemieckich
mediów, które zgodzi się na publikację lub rozpowszechnienie
przygotowanego przez stypendystę materiału przed szerszą
publicznością.
Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej program zalicza: Polskę,
Czechy, Słowację, Słowenię, Węgry, Litwę, Łotwę, Estonię, Łotwę,
Rosję, Białoruś, Ukrainę, Kazachstan, Gruzję, Chorwację, Bośnię i
Hercegowinę, Serbię i Czarnogórę, Macedonię, Kosowo, Albanię,
Rumunię, Mołdawię, Bułgarię.

Stypendium obejmuje koszty
związane z prowadzeniem
badań (podróż,
zakwaterowanie, tłumaczenia).
Osoby, które nie posiadają
http://www.eurodesk.pl/nb_pr
stałych dochodów, mogą
ograms/id/PL0010000451
uzyskać wsparcie na pozostałe
koszty utrzymania do
wysokości 1000 euro
miesięcznie przez
maksymalnie pół roku.

Studenci kierunków ekonomicznych i
technicznych posiadający w momencie
rozpoczęcia stypendium tytuł licencjata lub
ukończony trzeci rok studiów
magisterskich, którzy:

Fundacja im.
Rochusa i Beatrice
Mummerta

Stypendium Fundacji im.
Rochusa i Beatrice Mummert

od 1 września do 1
listopada dla
stypendiów
rozpoczynających się
w semestrze
zimowym kolejnego
roku kalendarzowego.

posiadają bardzo dobrą znajomość języka
niemieckiego poświadczoną przed
rozpoczęciem stypendium posiadający
odpowiednim certyfikatem lub
świadectwem znajomości języka
udokumentowany potencjał kierowniczy
(np. uczestnictwo w organizacjach
szkolnych, samorządach studenckich,
organizacja konferencji etc.)
wrażają chęć powrotu do Polski po
zakończeniu studiów w Niemczech
mają nie więcej niż 24 lata i są w stanie
wolnym

Fundacja im. Rochusa i Beatrice Mummert we współpracy z
Fundacją Roberta Boscha przyznaje stypendia dla przyszłej wysoko
wykwalifikowanej młodej kadry kierowniczej z Europy Środkowej i
Południowo-Wschodniej.
Stypendia umożliwiają studia na Uniwersytecie w Kolonii
(Universität zu Köln, kierunki ekonomiczne i informatyka
gospodarcza) lub na Politechnice Akwizgrańskiej (RWTH Aachen,
kierunki techniczne i kierunki inżynierii gospodarczej). Po trzech
latach nauki stypendyści mogą uzyskać dyplom magistra (dla
studiów jednolitych) lub po dwóch latach - tytuł Master (dla studiów
dwustopniowych).
Program stypendialny obejmuje także:
praktyki w niemieckich przedsiębiorstwach i koncernach
akademickie wsparcie ze strony tutorów oraz przydzielony
indywidualnie każdemu stypendyście mentor, będący zasłużoną
osobistością ze świata nauki, gospodarki lub polityki
szkolenia z zakresu "soft skills"
spotkania ze znanymi i cenionymi świata polityki, gospodarki,
kultury i nauki
wspólne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych
wizyty w znanych firmach

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000422

Międzynarodowe
Mi dzynarodowe
Nowozelandzkie
Stypendia
Doktoranckie

Stypendia Doktoranckie w
Nowej Zelandii

Kwalifikujący się studenci:
posiadają status studenta
posiadają najwyższą średnią ze studiów
("A" lub odpowiednik)
spełniają wymagania stawiane przed
kandydatami do studiów doktoranckich na
uniwersytecie w Nowej Zelandii
dostarczą Educational Credential
Evaluation Certificate (ECE)
15 lipca każdego roku
udowodnią, że kontaktowali się z
odpowiednim wydziałem wybranej przez
siebie uczelni w celu przedyskutowania
programu badań, zainteresowań
naukowych i odpowiedniego nadzoru
posiadają certyfikat potwierdzający
biegła znajomość języka angielskiego
zdobyty na przestrzeni ostatnich dwóch lat
przed zgłoszeniem.

Terminy składania
aplikacji na staże
zagraniczne:
- na semestr zimowy
do dnia 15 czerwca
każdego roku
CEEPUS - na semestr letni do
Środkowoeuropejs
rodkowoeuropejs
dnia 15 listopada
ki program
CEEPUS - Środkowoeuropejski
studiów
program studiów
każdego roku
Terminy składania
uniwersyteckich
uniwersyteckich
aplikacji na staże
zagraniczne w
ramach aplikacji
Freemovers:
- na semestr letni do
dnia 15 listopada
każdego roku

Z programu mogą korzystać studenci i
pracownicy naukowi.

W ramach stypendium studenci otrzymują:
czesne na trzyletnie studia doktoranckie
20 500 dolarów nowozelandzkich rocznie (1708,33) miesięcznie
na pokrycie kosztów utrzymania
maksymalnie 600 dolarów nowozelandzkich rocznie na pokrycie
kosztów ubezpieczenia
zdrowotnego
2000 dolarów nowozelandzkich (na trzy lata) na pokrycie kosztów
podróży związanych z badaniami i uczestnictwem w konferencjach
naukowych
800 dolarów nowozelandzkich (na trzy lata) na książki i publikacje
naukowe
500 dolarów nowozelandzkich wypłacanych jednorazowo jako
pomoc na osiedlenie się dla studentów przybywających specjalnie
do Nowej Zelandii w celu odbycia studiów doktoranckich
ta kwota nie jest przyznawana studentom już mieszkającym w
Nowej Zelandii. Nie przewidziano dodatkowych funduszy na
utrzymanie osób towarzyszących.

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000782

W ramach programu CEEPUS realizowane są następujące działania:
- tworzone są sieci współpracy międzyuczelnianej przy udziale
partnerów z co najmniej trzech krajów
- przyznawane są stypendia na staże krótkoterminowe, studia
semestralne i praktyki
- prowadzone są seminaria doskonalące, kursy językowe, kursy
specjalistyczne

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000491

Edukacyjna
Fundacja im. prof.
Romana
Czerneckiego EFC

Marzenie o Nauce –
stypendium na naukę w liceum

od 14 stycznia do 26
czerwca 2013 roku

Towarzystwo
Inicjatyw
Twórczych " ę"
"

organizację regionalnych
spotkań/konferencji
Uniwersytetów Trzeciego
Wieku

od kwietnia 2013 do
grudnia 2013

Gimnazjaliści, którzy planują naukę w
liceach i dodatkowo:
1. pochodzą z terenów wiejskich;
2. uzyskali, średnio, wyniki w nauce w
ostatniej klasie gimnazjum na poziomie
minimum 4,75 bądź tytuł finalisty lub
laureata rejonowego konkursu
przedmiotowego;
3. spełniają kryterium socjalne (pochodzą z
rodzin, w których na osobę przypada 850 zł
miesięcznie lub mniej).
4. zgadzają się na warunki Regulaminu
stypendiów Marzenie o Nauce.

a) pokrycie kosztów zakwaterowania w internacie lub bursie
wskazanej przez EFC;
b) pokrycie kosztów składek na Radę Rodziców oraz składek
ubezpieczeniowych proponowanych przez liceum wskazane przez
EFC;
c) pokrycie kosztów wyżywienia całodziennego w internacie lub
bursie wskazanej przez EFC;
d) pokrycie kosztów wypożyczenia niezbędnych podręczników i
pomocy dydaktycznych od EFC i bibliotek publicznych;
e) pokrycie kosztów dodatkowych indywidualnie określanych z
każdym Stypendystą Programu Marzenie o Nauce w Umowie
Stypendialnej;
f) możliwość uczestnictwa w wyjazdach zimowych i letnich EFC w
zakresie określonym w Umowie Stypendialnej;
g) możliwość ubiegania się o uczestnictwo w Programie Stypendiów
Uniwersyteckich EFC.

www.eurodesk.pl/nb_program
s/id/PL0010000379

spotkania/konferencje prowadzone z wykorzystaniem aktywnych
metod warsztatowych, nastawione na integrację, współpracę i
wymianę doświadczeń Uniwersytetów w regionie oraz wzmocnienie
wiedzy i umiejętności ich liderów.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiad
omosci/846055.html

Maturzyści pochodzący z rodziny byłego
pracownika ppgr (Segment IA)
Maturzyści uczestniczący w III etapie
olimpiad przedmiotowych (Segment IB)
Maturzyści pochodzący z rodzin
zastępczych lub placówek opiekuńczowychowawczych typu socjalizacyjnego
(Segment IC)
Maturzyści mający rekomendacje
pozarządowych organizacji lokalnych
(Segment II)
Kandydaci ubiegający się o stypendium
muszą jednocześnie spełniać następujące
warunki:

Stypendia Pomostowe

PolskoAmerykańska
ska
Ameryka
Fundacja Wolno ści
ci

RITA Program Przemiany w
Regionie

14 sierpnia 2013 r.

Przedsięwzięcie polega na fundowaniu stypendiów na pierwszy rok
Kwota stypendium wynosi 500 http://www.eurodesk.pl/nb_pr
dziennych studiów magisterskich. Stypendium wypłacane jest przez
zł miesięcznie.
ograms/id/PL0010000853
mieszkają na wsi lub w mieście do 20 tys.
10 miesięcy.
mieszkańców,
dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza 1.120 zł netto (lub 1.280 zł
netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko
posiadające orzeczenie o
niepełnosprawności);
osiągną na egzaminie maturalnym liczbę
punktów nie niższą niż 105 (punkty liczone
są w oparciu w oparciu o algorytm dostępny
na stronie internetowej Programu),
dostaną się na stacjonarne (dzienne)
studia magisterskie realizowane w trybie
jednolitym lub dwustopniowym na polską
uczelnię publiczną mającą uprawnienia
magisterskie.

w edycji jesiennej 15 Granty przyznawane są zarejestrowanym w
października 2013 r.
Polsce stowarzyszeniom, fundacjom oraz
organizacjom powołanym na podstawie
(dla projektów
umów państwo-kościół, na projekty
planowanych do
realizacji w okresie
realizowane we współpracy z partnerami z
od 1 stycznia 2014 r.
Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji
Centralnej.
do 30 listopada 2014
r.).

Program wspiera projekty służące dzieleniu się ze społeczeństwami
z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej (Armenia,
Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia,
Rosja, Ukraina, Tadżykistan) polskim doświadczeniem w zakresie
demokratycznych i systemowych przemian oraz projekty służące
kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz
demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa
obywatelskiego.

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000868

Fundacja im.
Stefana Batorego

Rada Europy Europejskie
Centrum M łodzie
odzieży
odzie y

Fundacja Pokoju
Goi

Dla Białorusi

Europejska Fundacja
Młodzieży - granty na
międzynarodowe działania
młodzieżowe

Międzynarodowy konkurs na
esej dla młodzieży

Dotacje przeznaczone są przede wszystkim
Wnioski przyjmowane dla białoruskich organizacji obywatelskich.
są na bieżąco i
Dotacje mogą otrzymać też inne podmioty,
rozpatrywane w
jeśli planowane przez nie działania są
ciągu około 3
istotne dla wyżej opisanych celów
miesięcy.
programu.

- 1 października dla
działań w ramach
kategorii A i B
mających miejsce
pomiędzy 1 kwietnia
a 31 grudnia
następnego roku.

30 czerwca 2013 r.

młodzieżowe organizacje pozarządowe
(NGO), ich sieci lub inne NGO

młodzi ludzie z całego świata

http://wiadomosci.ngo.pl/wiad
omosci/842153.html

A. Międzynarodowe spotkania młodzieży dla liderów młodzieżowych
(kategoria A) - seminaria, konferencje, warsztaty, obozy i festiwale.
EYF pokryje maksymalnie dwie trzecie całkowitego kosztu.
B. Działania młodzieżowe inne niż spotkania (kategoria B) - oprócz
spotkań, fundacja może wspierać projekty naukowo-badawcze i
dotyczące produkcji materiałów informacyjnych i
dokumentacyjnych dotyczących młodzieży, np.
- specjalistyczne publikacje (np. podręczników szkoleniowych)
- newslettery lub magazyny produkowane przez międzynarodowe
organizacje młodzieżowe lub sieci,
- kampanie informacyjne,
- produkcję i przedstawianie materiałów audio-wizualnych,
- rozwój stron internetowych lub produkcję CD-ROMów.,
- produkcję plakatów, znaczków i naklejek
- projekty badawcze dotyczące spraw młodzieżowych.
W ramach tej samej kategorii EFC może także wspierać wizyty
studyjne umożliwiające organizacjom młodzieżowym i sieciom
organizacji młodzieżowych nawiązywanie kontaktów w Europie i w

Eseje mogą nadsyłać młodzi ludzie w wieku do 25 lat w
następujących kategoriach wiekowych: dzieci: (do 14 lat), młodzież
(15-25 lat).
Eseje powinny liczyć nie więcej niz 800 słów, powinny być
napisane w języku angielskim, hiszpańskim, niemieckim lub
francuskim, powinny być wydrukowane lub napisane na maszynie.
Każdy esej powinien mieć stronę tytułową zawierającą
następujące informacje: kategoria (dzieci lub młodzież), tytuł eseju,
imię i nazwisko autora eseju, jego obecny adres, telefon, e-mail,
narodowość, wiek (stan na 30 czerwca 2012 r.), płeć, nazwa szkoły i
klasa, liczba słów w eseju. Nauczyciele i osoby pracujące z
młodzieżą mogą nadsyłać eseje napisane przez swoich uczniów
(podopiecznych). W takim wypadklu należy załączyć listę autorów
wraz z kontatkem do nauczyciela (opiekuna młodzieży). (Eseje nie
zawierające wszystkich powyższych informacji nie będą oceniane).
Zgłoszenia można nadsyłać pocztą lub on-line.
Eseje powinny być oryginalne i nigdzie niepublikowane.
Każdy esej może mieć jedynie jednego autora. Eseje mające kilku
autorów nie będą oceniane.
Prawa autorskie nadesłanych esejów przechodzą na sponsora.

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000094

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000795

OSCE, The
Organisation for
Security and Cooperation in
Europe

Nagroda Maksa van der Stoela

30 czerwca 2013 r.

Nagroda przyznawana jest osobom,
grupom i instytucjom, które znacząco
przyczyniły się do poprawy mniejszości
narodowych w ich kraju; kandydatury do
nagrody należy zgłaszać misji terenowej
OBWE w swoim kraju lub
przedstawicielstwu OBWE w Wiedniu.

Stypendia Funduszu Stypendialnego
Lednickie Talenty może otrzymać wybitnie
uzdolniona młodzież spełniająca poniższe
kryteria:
Warunkiem przyznania stypendium uczniom
szkół gimnazjalnych i średnich jest złożenie :

Fundusz
Stypendialny
Talenty

Stypendia Funduszu Lednickie
Talenty

30 czerwca 2013 r.

wniosku
dokumentów potwierdzających:
średnią ocen powyżej 4,9 lub
inne wybitne osiągnięcia jak np. tytuł
finalisty w olimpiadach, konkursach itp.
rekomendacji:
dyrektora szkoły i wychowawcy lub
nauczyciela prowadzącego,
proboszcza lub duszpasterza parafii,
gdzie osoba uczęszcza na spotkania
lednickie lub ewentualnie innej osoby
zaufania publicznego z regionu
zamieszkania
zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o
dochodach rodziny za poprzedni rok

Nagrodę Stoela przyznaje państwo holenderskie raz na dwa lata
osobie indywidualnej, instytucji lub organizacji pozarządowej za
wyjątkowe osiągnięcia poprawiające sytuacje mniejszości
narodowych w krajach OBWE. Nagroda wynosi 50 tys euro.

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000955

1. stypendiów naukowych - z przeznaczeniem na sfinansowanie :
- kursów i innych form edukacji pozaszkolnej
- obozów połączonych z edukacją, w tym obozów językowych
- szkoleń specjalistycznych
- projektów krajowych i zagranicznych o charakterze edukacyjnym
(w tym praktyk, staży, konsultacji, warsztatów, przesłuchań itp)
- udziału w wystawach, konkursach itp.
2. stypendiów socjalnych - z przeznaczeniem na opłatę akademika,
mieszkania, posiłków i innych kosztów związanych z procesem
kształcenia.
3. stypendiów na zakupy rzeczowe w tym:
- zakup instrumentów
- zakup pomocy i przyborów plastycznych itp.
- zakup książek i czasopism
- zakup pomocy dydaktycznych przeznaczonych do użytku przez
stypendystów Funduszu

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000285

Minister Sportu i
Turystyki

Wspieranie sportu
młodzieżowego oraz sportu
wyczynowego osób
niepełnosprawnych

30 czerwca 2013.

1.Szkolenie kadr wojewódzkich juniorów i młodzików oraz
organizacja eliminacji do zawodów finałowych Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży i finałów MMM. (KWJ, KWM)
2.Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w publicznych i
niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego oraz ośrodkach
szkolenia sportowego młodzieży (sms, nsms, ossm, wcss, ossm
LZS).
3.Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w akademickich
centrach szkolenia sportowego. (acss).
4.Przygotowanie i udział akademickiej reprezentacji Polski w
uniwersjadach oraz akademickich mistrzostwach świata w letnich i
zimowych dyscyplinach sportu.
5.Prowadzenie działalności kontrolnej systemu sportu
młodzieżowego
6.Organizacja finałowych zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży (OOM)
7.Przygotowanie zawodników niepełnosprawnych do udziału w:
a) igrzyskach paraolimpijskich,
b) igrzyskach głuchych,
c) MŚ i ME w sportach nie objętych programami IP i IG. 

Stypendia przyznawane przez GFPS obejmują okres 5 miesięcy.
Stypendium może zostać przyznane na semestr letni, trwający w
Niemczech od kwietnia do sierpienia, lub na semestr zimowy,
trwający od października do końca lutego.

Fundacja
GFPS - Semestralne stypendia
Współpracy
pracy
Wspó
w Niemczech
Polsko-Niemieckiej

do 31 października

O stypendium mogą ubiegać się studenci III,
IV i V roku studiów, którzy nie ukończyli 30
roku życia, oraz asystenci i słuchacze
Stypendyści GFPS mogą studiować w takich miastach jak:
studium doktoranckiego, których wiek w
Akwizgran, Berlin, Bochum, Bonn, Brema, Drezno, Fryburg,
chwili składania wniosku nie przekracza 32
Hamburg, Heidelberg, Getynga, Kolonia, Lipsk, Marburg, Moguncja,
lat.
Monaster, Monachium, Ratyzbona, Tybinga i in. W miarę możliwości
preferencje stypendystów co do miejsca studiów są brane pod
uwagę, ale nie zawsze te życzenia mogą być spełnione.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiad
omosci/831090.html

Wartość stypendium
fundowanego przez GFPS i
GFPS-Polska obejmuje m.in.
miesięczne stypendium w
wysokości 500-550 euro oraz
udział w dwóch
czterodniowych seminariach.

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000029

Narodowe
Centrum Kultury

Kultura – Interwencje

30 czerwca 2013 r.
30 września 2013 r.

samorządowe instytucje kultury oraz
organizacje pozarządowe

organizacja kursów, szkoleń, warsztatów, plenerów, konkursów,
przeglądów, festiwali, wystaw (wraz z katalogami), koncertów,
happeningów, spektakli (teatralnych, muzyczn6ych itd.), realizacja
działań animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w
działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
- organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych,
przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w
kulturze;
- nagrania audio-video, rejestracja video-spektakli, filmów (w tym
dokumentalnych), wydanie publikacji, wydanie czasopism,
dokumentacja, archiwizacja, udostępnianie oraz popularyzowanie
dorobku kultury;
- organizacja kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych.

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000529

United Nations
Alliance of
Civilizations

Ambasada
Niemiec w
Warszawie

Młodzieżowy Festiwal Filmowy
Plural+

Międzynarodowe Stypendium
Parlamentarne

30 czerwca 2013
roku.

30 czerwca 2013.

Międzynarodowe jury przyzna
nagrody w trzech kategoriach
Film wideo można zrobić w dowolnym stylu czy gatunku, może to
wiekowych: od 9 do 12, od 13
być animacja, dokument, film fabularny, teledysk, komedia itp. –
do 17 i od 18 do 25 lat.
Młodzi ludzie w wieku od 9 do 25 lat.
jeśli tylko odzwierciedlać będzie to, co myślisz o migracji i
Trzech zwycięzców otrzyma
różnorodności.
Możliwa jest praca zespołowa i
1000 USD oraz zaproszenia do
przygotowanie jednego wideo przez grupę – Film musi trwać od 1 do 5 minut, uwzględniając napisy początkowe
http://www.eurodesk.pl/nb_pr
uczestnictwa w ceremonii
osób, pod warunkiem, że wszyscy mieszczą
i końcowe.
ograms/id/PL0010001050
wręczenia nagród, która
się w limicie wiekowym.
– Film powinien być wykonany po 2011 roku i, jeśli nie jest w języku
odbędzie się w Nowym Jorku,
angielskim, musi posiadać angielskie napisy. Preferowane jest
w grudniu 2013 roku. W
nadsyłanie filmów nagranych na płytach DVD (zasady i wytyczne
ramach zaproszeń pokryte
dotyczące przesyłania filmów znajdują się na stronie internetowej).
będą koszty podróży i
zakwaterowania.

Kto może ubiegać się o stypendium:
- absolwenci uczelni wyższych,
- do 30 roku życia,
- posługujący się językiem niemieckim na
poziomie min. B2 (znajomość można
potwierdzić na trzy sposoby: jednym z
międzynarodowych certyfikatów, np.
TestDaF, ZOP, DSH, poprzez wypełnienie
formularza dot. umiejętności językowych,
opatrzonego pieczęcią szkoły wyższej lub
zaświadczeniem o maturze w Niemczech,
studiach germanistycznych)

Stypendium obejmuje:
- 450 euro miesięcznie
- bezpłatne zakwaterowanie
- koszty ubezpieczenia i podróży.

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000560

UNESCO Polska

Międzynarodowy Fundusz dla
Różnorodności
Międzykulturowej

30-06-2013

wszystkie kraje rozwijające się, które są stronami Konwencji;
- wszystkie Państwa-Strony Konwencji, na których terytorium
stwierdzono istnienie szczególnej sytuacji, zgodnie z Artykułami 8 i
17 tej Konwencji i związanych z nimi wytycznych operacyjnych;
- organizacje pozarządowe z krajów rozwijających się, będące
Stronami Konwencji, które odpowiadają definicji społeczeństwa
obywatelskiego, o którym mowa w wytycznych operacyjnych
dotyczących roli i udziału społeczeństwa obywatelskiego;
- międzynarodowe organizacje pozarządowe, które odpowiadają
definicji społeczeństwa obywatelskiego, o której mowa w
wytycznych operacyjnych Konwencji dotyczących roli i udziału
społeczeństwa obywatelskiego, a których projekty oddziaływają na
poziomie subregionalnym, regionalnym i międzyregionalnym;
- przedstawiciele grup społecznych zdefiniowanych w artykule 7
Konwencji (m.in. mniejszości, grupy kobiece, autochtoni) z krajów
rozwijających się, które są stronami Konwencji.

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010001014

Na jaki cel może zostać przeznaczona pożyczka?
Towarzystwo
Inwestycji
SpołecznoSpo ecznoEkonomicznych

Wsparcie inżynierii finansowej
na rzecz rozwoju ekonomii
społecznej

do 30 czerwca 2015.

Na szeroko pojęty rozwój, który pomoże podmiotowi osiągnąć
wzrost przychodów z działalności gospodarczej lub wzrost
zatrudnienia (w tym na zakup materialnych oraz niematerialnych
środków obrotowych i inwestycyjnych). Cel przedsięwzięcia musi
być zgodny z prowadzoną lub przyszłą działalnością gospodarczą
PES.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiad
omosci/856873.html

Fulbright Junior
Advanced
Research Program

Stypendia badawcze w USA
dla słuchaczy studiów
doktoranckich na polskich
uczelniach.

29 czerwca 2013 r.

Stypendia są przeznaczone dla
doktorantów na polskich uczelniach i
instytucjach naukowych, którzy w roku
realizacji stypendium 2014-2015 będą
uczestnikami III i IV roku studiów
doktoranckich i których rozprawa
doktorska będzie ukończona nie wcześniej
niż po powrocie ze stypendium.

Stypendia mają na celu umożliwienie zebrania materiałów do
przygotowywanej pracy doktorskiej. Pobyt w uczelni amerykańskiej
daje możliwość korzystania z trudno dostępnych lub nieosiągalnych
w Polsce publikacji, pozwala na udział w badaniach laboratoryjnych
i bezpośrednie konsultacje ze specjalistami w danej dziedzinie.
Stypendia przyznawane na 6 lub 12 miesięcy.

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000837

VIII krajowy konkurs na innowacyjne rozwiązanie opracowane przez
młodych wynalazców.
EUROBUSINESSHALLER

Bank Światowy
wiatowy

Młody Wynalazca 2013

Program Młodych Specjalistów
Banku Światowego

30 czerwca 2013 r.

30-06-2013

osoby, które nie ukończyły 25 roku życia.

Nagroda: Prezentacja zwycięskiego wynalazku na Światowych
Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „
BRUSSELS INNOVA”, Bruksela listopad 2013 oraz na GIEŁDZIE
WYNALAZKÓW, Warszawa, 2014

Minimalne wymagania stawiane
kandydatom do Programu to:
- mieć nie więcej niż 32 lata (osoby
urodzone 30 września 1980 r. lub później)
Program jest przeznaczony dla wysoko wykwalifikowanych i
- posiadać tytuł magistra lub równoważny
zmotywowanych osób, specjalistów w dziedzinach istotnych dla
- biegle znać język angielski
działalności Banku Światowego (ekonomia, finanse, edukacja,
- doskonale znać jeden z języków roboczych
zdrowie publiczne, nauki społeczne, inżynieria, planowanie
Banku Światowego (Arabski, Chiński,
przestrzenne, zarządzanie zasobami naturalnymi itp.).
Francuski, Portugalski, Rosyjski,
Hiszpański)
Kandydaci muszą wykazać się swoim zaangażowaniem na rzecz
- specjalizować się w dziedzinie istotnej z
rozwoju, osiągnięciami akademickimi i zawodowymi oraz
punktu widzenia działań Banku Światowego
zdolnościami przywódczymi. Ceniąc różnorodność w miejscu pracy,
(ekonomia, finanse, edukacja, zdrowie
Bank Światowy zachęca do aplikowania wykwalifikowane kobiety i
publiczne, nauki społeczne, inżynieria,
mężczyzn z różnych środowisk zawodowych/akademickich oraz z
planowanie przestrzenne, zarządzanie
różnych kręgów kulturowych.
zasobami naturalnymi)
- posiadać minimum 3-letnie doświadczenie
Wybrani młodzi specjaliści spędzą 24 miesiące odbywając
na poziomie decydenckim (np. stanowisko
zorganizowany program szkoleń i ciesząc się wieloma
kierownicze) lub stopień doktora
możliwościami oferowanymi przez Bank Światowy. Program ten jest
szansą na zdobycie żywego doświadczenia w dziedzinie rozwoju i
Program Młodych Specjalistów obecnie nie
wiedzy na temat działalności i polityki Banku Światowego.
przewiduje przyjmowania absolwentów
studiów w dziedzinach takich jak:
informatyka, HR, księgowość, marketing,
prawo, lingwistyka.

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000030

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000992

Stypendia Funduszu Stypendialnego
Lednickie Talenty może otrzymać wybitnie
uzdolniona młodzież spełniająca poniższe
kryteria:
Warunkiem przyznania stypendium uczniom
szkół gimnazjalnych i średnich jest złożenie :

Fundusz
Stypendialny
Talenty

Uniwersytet Marii
CurieSkłodowskiej
Sk odowskiej w
Lublinie

Stypendia Funduszu Lednickie
Talenty

Stypendium im. Leopolda
Ungera

30-06-2013

30-06-2013

wniosku
dokumentów potwierdzających:
średnią ocen powyżej 4,9 lub
inne wybitne osiągnięcia jak np. tytuł
finalisty w olimpiadach, konkursach itp.
rekomendacji:
dyrektora szkoły i wychowawcy lub
nauczyciela prowadzącego,
proboszcza lub duszpasterza parafii,
gdzie osoba uczęszcza na spotkania
lednickie lub ewentualnie innej osoby
zaufania publicznego z regionu
zamieszkania
zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o
dochodach rodziny za poprzedni rok

młodzi dziennikarze i studenci
dziennikarstwa, poniżej 35 roku życia) o
udokumentowanym publikacjami
doświadczeniu zawodowym, który zgłosi do
konkursu realizację tematu w formie
publicystyki

Fundusz Stypendialny Lednickie Talenty powstał przy współpracy
m.in. Stowarzyszenia Konfraternia Jamneńska i Duszpasterstwa
Akademickiego oo. Dominikanów z Poznania. Niesie pomoc
finansową uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin.

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000285

Stypendium w wysokości 5 tys. zł będzie przyznawane jednej osobie
na realizację tematu publicystycznego w dowolnej formie
dziennikarskiej.
Trzy inne osoby otrzymywać będą stypendia w formie staży w
redakcjach dziennika "Le Soir" w Brukseli, "Gazety Wyborczej"
oraz "Polityki". Staż w "Le Soir" będzie trwał dwa tygodnie zaś w
"Polityce" i "Gazecie Wyborczej" – miesiąc. Stypendia będą
przyznawanie corocznie.

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010001053

Uczestnicy konkursu proszeni są o
przesłanie swojej pracy, która ukazała się w
mediach pomiędzy 1 lipca 2011 a 1 lipca
2012 r. Nagrody są przyznawane w
następujących kategoriach:

Eurośródziemnomo
Euro ródziemnomo
rska Fundacja
Dialogu im. Anny
Lindh

Śródziemnomorska Nagroda
Dziennikarska

30-06-2013

Artykuły prasowe: nagroda przyznawana
za artykuły opublikowane w gazetach,
Zwycięzców konkursu wybierze jury składające się z
czasopismach i innych publikacjach
międzynarodowych ekspertów w dziedzinie mediów oraz wybitnych
Produkcje radiowe: nagroda
intelektualistów zajmujących się różnorodnością kulturową i
przyznawana za dziennikarskie audycje
regionem śródziemnomorskim
radiowe
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę w wysokości 2500 euro
Produkcje telewizyjne: nagroda
Zwycięzcy zostaną zaproszeni do włączenia się w działania i
przyznawana za dziennikarskie programy
wydarzenia organizowane przez Fundację Anny Lindth na terenie
telewizyjne
ich kraju
Media internetowe: nagroda dla
Zwycięzcy zostaną zaproszeni na ceremonię wręczenia nagród do
dziennikarzy za publikacje online
Berlina (18 października 2012 r.).
Nagroda specjalna za raport dotyczący
społeczeństwa obywatelskiego i procesu
budowania demokracji w kontekście
historycznych transformacji regionu. Jury
będzie oceniało profesjonalizm i stosowanie
standardów dziennikarskich, oryginalność
myśli oraz umiejętność porwania

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000796

Fundusz
Społeczny
eczny
Spo
Notariatu

Konkurs grantowy Funduszu
Społecznego Notariatu

5 lipca 2013 r.

organizacje pozarządowe, które uzyskały
osobowość prawną na co najmniej 6
miesięcy przed datą złożenia wniosku
aplikacyjnego, działają nie dla osiągnięcia
zysku (nonprofit) lub z przeznaczeniem
wygenerowanych środków na cele
statutowe (not-for-profit).

PAH Polska Akcja
Humanitarna

Program Pajacyk

10-07-2013

szkoły podstawowe
- gimnazja
- samodzielne świetlice

ciepły posiłek, który ma być pierwszym ogniwem działań na rzecz
równych szans edukacyjnych uczniów, niezależnie od ich sytuacji
rodzinnej

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000621

22-07-2013

stowarzyszenia
- fundacje
- szkoły
- biblioteki
- domy kultury
- domy dziecka
- grupy nieformalne

Minimalizowanie zjawiska niedożywienia wśród dzieci
- Edukacja, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji prozdrowotnej
- Aktywizacja społeczna i budowanie partnerstwa w środowisku
lokalnym
- Elementy edukacji ekologicznej

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000441

Fundacja Bank
Żywno
ywności
ywno ci SOS

Program Grantowy Danone
„Masz pomysł? Podziel się
Posiłkiem!”

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów
poświęconych walce z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010001055

Główne cele działania:

DG EAC D.3 Sport Unit

Youth4Media

Działanie przygotowawcze w
dziedzinie sportu

Międzynarodowa nagroda dla
mediów obywatelskich 2012

19-07-2013

31-08-2013

Fundacja
Heinricha Bölla

Stypendia Fundacji Heinricha
Bölla na studiowanie w
Niemczec

01-09-2013

Program
Dożywianie
ywianie Dzieci
Do
– Danone

Program Dożywianie Dzieci –
Danone

22.07.2013 r.

Instytucje publiczne;
- Organizacje non-profit

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim
brać udział uczestnicy indywidualni, grupy,
stowarzyszenia, inicjatywy obywatelskie,
klasy szkolne, skierowany jest jednak
przede wszystkim do producentów,
aktorów i zespołów redakcyjnych
działających w branży mediów
obywatelskich.

studentom, absolwentom i doktorantom
wszystkich przedmiotów i narodowości,
którzy kontynuują studia na niemieckich
uniwersytetach, wyższych szkół
zawodowych (Fachhochschulen) i wyższych
szkołach artystycznych
(Kunsthochschulen).

1. Walka z ustawianiem meczy.
2. Promocja aktywności fizycznej i aktywnego starzenia się.
3. Podnoszenie świadomości na temat skutecznych sposobów
promowania sportu na szczeblu gminnym.
4. Wspólne transgraniczne imprezy sportu masowego w
sąsiadujących regionach i państwach członkowskich

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000899

Jury przyznaje nagrody w następujących kategoriach:
• wideo (krótki film, film telewizyjny, film internetowy itp.)
• audio (spot radiowy, nagranie internetowe itp.)
Nagrania nie powinny być dłuższe niż 20 minut.

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000959

Stypendyści powinni legitymować się znakomitymi wynikami w
nauce, być zaangażowani społecznie i politycznie i mieć
udokumentowane zainteresowanie podstawowymi wartościami
Fundacji Bölla: ekologią i zrównoważonym rozwojem, demokracją i
prawami człowieka, autodeterminacją i sprawiedliwością.

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000961

dożywianie dzieci oraz ich edukacja z zakresu prawidłowego
odżywiania

http://wiadomosci.ngo.pl/wiad
omosci/875835.html

Fundacja Banku
Bank Dziecięcych Uśmiechów Program grantowy
Zachodniego WBK

09-10-2013

Dotacje przyznawane są tylko tym
organizacjom pożytku publicznego, które
statutowo świadczą pomoc dzieciom z
rodzin ubogich, dysfunkcyjnych i/lub
bezrobotnych oraz instytucjom
wspierającym takie placówki:
- organizacje pozarządowe
- świetlice środowiskowe,
- urzędy gminne,
- szkoły,
- Rodzinne Domy Dziecka.

Organizacje ubiegające się o mikro granty w programie BDU mogą
złożyć wniosek na dowolny projekt, który według nich najlepiej
odpowiada na potrzeby dzieci.
Zadania mogą dotyczyć różnych dziedzin – od kultury i dziedzictwa
narodowego, poprzez nauki ścisłe i techniczne, środowisko
naturalne, zdrowie i aktywność fizyczną aż do wyrównujących
szansę zajęć edukacyjnych lub profilaktycznych.
Projekty mogą wykorzystywać bardzo różne formy, np: warsztaty,
wyjazdy edukacyjne (do 3 dni), spacery, wycieczki, konkursy,
zajęcia sportowe, turnieje, konsultacje ze specjalistami etc.
Ważnym elementem jest nauka przez doświadczenie.

Maksymalna kwota grantu
wynosi 5 tys. zł.

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000861

Międzynarodowy
Mi dzynarodowy
Fundusz
Wyszehradzki

Fundacja na Rzecz
Nauki Polskiej

Międzynarodowy Fundusz
Wyszehradzki - Stypendia
Naukowe

START program stypendiów
krajowych dla młodych
naukowców

31-01-2014

31-10-2013

Stypendia Wyszehradzkie przyznawane są
kandydatom realizującym Studia
Europejskie (Visegrad and European
Studies) w państwowych szkołach wyższych
lub instytutach naukowych państw Grupy
Wyszehradzkiej.
Stypendia Wyszehradzkie przyznawane są na jeden rok akademicki
Szczególnie preferowane są studia i
(z możliwością przedłużenia) w celu odbywania studiów
Wysokość stypendium to 4 tys.
www.eurodesk.pl/nb_program
badania naukowe dotyczące regionu
doktoranckich lub podyplomowych oraz prowadzenia badań
euro dla studenta i 3 tys. euro
s/id/PL0010000014
Europy Centralnej, ale i inne dyscypliny nie
naukowych.
dla uniwersytetu.
są wyłączone spod stypendium.
Istnieje możliwość uzyskania stypendium
wyjazdowego na uczelnie mieszczącą się
poza krajami Grupy Wyszehradzkiej, tu
jednak jedyną wspieraną dyscypliną są
studia o tematyce europejskiej.

O stypendium mogą ubiegać się naukowcy,
którzy są pracownikami lub doktorantami w
krajowych szkołach wyższych, placówkach
PAN lub w instytucjach, których jednym z
celów statutowych jest prowadzenie badań
naukowych.

Fundacja przyznaje co roku w drodze konkursu około 130
stypendiów dla młodych naukowców w wieku do 30 lat (lub 32 lat w
przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów
wychowawczych), posiadających dorobek naukowy
udokumentowany publikacjami.

Wysokość rocznego
stypendium wynosi 28 000 zł. http://www.eurodesk.pl/nb_pr
Fundacja przyzna w 2013 roku
ograms/id/PL0010000027
do 130 rocznych stypendiów.

Fundacja Hans i
Eugenia Jütting
Stend

Stypendia muzyczne Jütting

31-10-2013

Niemieccy lub polscy obywatele (soliści
urodzeni po 31.10.1989 r.; członkowie
zespołu po 31.10.1987 r.) którzy studiują na
akademii muzycznej

W roku 2013 stypendia rozpisane s na nastepujace instrumenty:
• Fortepian-Duo
• Kwartet smyczkowy
• piew
• Harfa
• Fagot

4 stypendia dla wybitnych
muzyków mających już
doświadczenie w publicznych
koncertach i / lub konkursach
każde po 8.000 €

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000897

4 stypendia dla dodatkowe
każde po 5.000 €

Uprawnieni kandydaci:

Fundacja Grupy
Górażd
e
Góra dże

Fundacja Edukacja
dla Demokracji

Program Fulbrighta USA - UE Granty dla obywateli UE

„Kierunek: Wschód”

01-03-2014

28 czerwca 2013 r.

Osiem rocznych grantów dla obywateli państw członkowskich UE
na studia, badania i wykłady dotyczące UE lub stosunków UE-USA
są obywatelami UE,
legitymują się odpowiednim
Cztery granty semestralne na badania związane z tematyką unijną
lub stosunkami UE-USA w jednej z akredytowanych instytucji w USA
wykształceniem lub doświadczeniem
zawodowym,
Znalezienie uczelni leży w gestii kandydata
Granty obejmują miesięczne stypendium w wysokości 2500 – 2900
osiągają wyróżniające się wyniki,
dolarów, koszty podróży lotniczej, ubezpieczenie zdrowotne i od
znają biegle język angielski,
nie pracowali i nie pracują w instytucjach następstw nieszczęśliwych wypadków oraz koszty wizy. Granty są
wypłacane przez 3 miesiące, maksymalnie jeden rok akademicki.
unijnych.

promocja wiedzy o krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji
Środkowej oraz o współpracy międzynarodowej

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000783

http://wiadomosci.ngo.pl/wiad
omosci/867412.html

Program
Stypendialny
Agrafka

Mobilność
Mobilno Plus

Fundacja im. Jana
Kantego
Steczkowskiego

Europejski Bank
Inwestycyjny

Fundacja
Edukacyjna im.
Jerzego Juzonia

Program Stypendialny Agrafka

Ogłoszenie o konkursie w
ramach programu pod nazwą
"Mobilność Plus" - III edycja

Konkurs grantowy "Na dobry
początek"

Inicjatywa na rzecz
uniwersyteckich badań
naukowych

Stypendia akademickie
Fundacji Edukacyjnej im.
Jerzego Juzonia 

do 29 lipca 2013 r.

do dnia 31 lipca 2013
r

10-09-2013

Nominacje do programu mogą nadsyłać
fundusze lokalne i lokalne organizacje
grantowe (organizacje partnerskie
Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce).
Lista organizacji uprawnionych do
przesyłania nominacji znajduje się w
Regulaminie Programu Stypendialnego
Agrafka.

Uczestnikiem programu może być młody
naukowiec:
1) zatrudniony w jednostce naukowej na
podstawie umowy o pracę lub mianowania,
Wsparcie jest udzielane we wszystkich dziedzinach nauki.
będący:
a) pracownikiem naukowym lub naukowodydaktycznym w rozumieniu ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742 i
podmioty niedziałające dla osiągnięcia
W konkursie dofinansowane będą projekty w dwóch ścieżkach:
zysku: stowarzyszenia, fundacje, świetlice · Ścieżka I – nowatorskie projekty w zakresie stymulowania rozwoju
wiejskie, biblioteki, domy kultury,
kierowane do dzieci w wieku 2-5 lat mieszkających na wsiach i w
przedszkola i pozostałe instytucje
miejscowości do 20 tys. mieszkańców, które są objęte już edukacją.
działające dla dobra publicznego, mające Projekty powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców/ opiekunów
osobowość prawną i zarejestrowane w
w ich współtworzenie i realizację.
miejscowościach do 20 tys. mieszkańców
- grupy nieformalne, pod warunkiem
· Ścieżka II – projekty mające na celu ułatwienie dostępu do edukacji
w grupach rówieśniczych dzieciom w wieku przedszkolnym (2-4
nawiązania współpracy z podmiotem
lata) zamieszkującym tereny wiejskie i miejscowości do 20 tys.
posiadającym osobowość prawną i
działającym na terenie do 20 tys.
mieszkańców, które nie uczestniczą w edukacji przedszkolnej.
mieszkańców oraz filie, oddziały
Projekty powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców/opiekunów

http://www.nauka.gov.pl/minis
terstwo/inicjatywy/programyministra/mobilnosc-plus/

http://www.eurodesk.pl/nb_pr
ograms/id/PL0010000141

http://www.eurodesk.pl/nb
_programs/id/PL00100004
98

program sponsorowania uniwersyteckich badań naukowych,
zajmujących się kwestiami, które są przedmiotem szczególnego
zainteresowania Banku.

13-09-2013

14 września 2013 r.

młodzieży wybitnie utalentowanej w dziedzinach humanistycznych i
ścisłych, przede wszystkim gimnazjalnej i licealnej pochodzącej ze
społeczności, w których działają lokalne organizacje partnerskie.
Stypendium wynosić będzie do
http://wiadomosci.ngo.pl/wiad
Przy wyborze stypendystów, którego dokonuje Komisja
300 zł miesięcznie (przez okres
omosci/871503.html
Stypendialna, brane są pod uwagę osiągnięcia (np. wygrane
10 miesięcy).
olimpiady, konkursy) oraz sytuacja socjalno- bytowa kandydatów (z
uwzględnieniem dochodu za 2012 rok).

Program jest adresowany do maturzystów,
którzy właśnie zostali przyjęci na pierwszy
rok stacjonarnych studiów dziennych na
Polskiej uczelni wyższej. Mieszkają na wsi
lub w miastach do 30 tys. mieszkańców.
Pochodzą z rodzin o bardzo niskich
dochodach - dochód na osobę w rodzinie
nie przekroczył w 2012r. 926 zł.

Celem programu jest pomoc młodzieży w rozpoczęciu nauki w
szkołach wyższych przez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok
studiów dziennych. W programie nie ma ograniczeń, co do
kierunków studiów.

Stypendium wypłacane będzie,
co miesiąc przez 10 miesięcy
od października 2013r. do
lipca 2014r. w wysokości 528
PLN miesięcznie.

http://www.eurodesk.pl/nb
_programs/id/PL00100005
30

Niemiecka
Fundacja
Federalna
Środowisko
rodowisko

Stypendium z ochrony
środowiska w Niemczech

INNOMED

INNOLOT
NARODOWE
CENTRUM BADA Ń
I ROZWOJU

GO_GLOBAL.PL Wsparcie
innowacyjnych firm
komercjalizujących wyniki
badań naukowych
i prac rozwojowych na rynkach
światowych

16 września 2013 r.

od 10 maja 2013 r. do
8 lipca 2013 r.

● posiadają tytuł magistra polskiej uczelni, Stypendium umożliwia odbycie stażu w Niemczech (trwającego od 6 Stypendium wynosi 1060 euro
● uzyskali dyplom ukończenia studiów nie
do 12 miesięcy) na uniwersytetach, w przedsiębiorstwach,
miesięcznie, stypendium jest
wcześniej niż w ostatnich trzech latach,
instytucjach badawczych, urzędach, przedsiębiorstwach,
wolne od podatku. Fundacja
● nie ukończyli 31 roku życia,
organizacjach pozarządowych itp. Miejsce praktyki wybiera
dodatkowo finansuje koszty
● są na stałe zameldowani w Polsce.
Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko.
ubezpieczenia w Niemczech.

1) Konsorcja naukowo-przemysłowe (z
udziałem organizacji badawczej - jednostki
naukowej niebędącej przedsiębiorcą oraz
przedsiębiorcy); 2) Przedsiębiorcy (mikro,
mali, średni i duzi). Jeden wnioskodawca
nie może złożyć więcej niż 2 wnioski w
konkursie

Konsorcja naukowo-przemysłowe, w
których skład będą wchodzić:
Grupa A:
- co najmniej jeden przedsiębiorca będący
do 13 lipca 2013 roku.
liderem konsorcjum
i jedna jednostka naukowa30
Grupa B:
- co najmniej jeden mikro, mały lub średni
przedsiębiorca będący
liderem konsorcjum i jedna jednostka
naukowa30

http://www.eurodesk.pl/nb
_programs/id/PL00100002
06

1) badania przemysłowe; 2) prace rozwojowe; 3) prace
przygotowawcze do wdrożenia (w szczególności: dokumentacja
wdrożeniowa, zabezpieczenie praw własności przemysłowej, testy,
certyfikaty, badania rynku). Uwaga: Warunkiem dofinansowania
projektu w programie INNOMED jest zaangażowanie środków
finansowych przedsiębiorcy.

Budżet programu wynosi 300 http://www.ncbir.pl/programymln PLN, z czego udział
krajowe/programysektorowe/innomed/aktualnos
przedsiębiorstw w budżecie
wynosi 35% natomiast
ci/art,2005,program-innomedpozostała część finansowana
informacja-o-planowanymjest przez Narodowe Centrum
ogloszeniu-pierwszegoBadań i Rozwoju
konkursu.html

1) badania przemysłowe
2) prace rozwojowe

Grupa A: 10-50 mln zł - (240
http://www.ncbir.pl/programymln zł)
krajowe/programyGrupa B: 1-7,5 mln zł – (60 mln
sektorowe/innolot/aktualnosci
zł)
/art,2037,rozpoczecieW przypadku niewykorzystania
naboru-w-pierwszymśrodków w danej grupie,
konkursie-w-ramachmożliwe jest
programu-innolot.html
ich przesunięcie pomiędzy
grupami.

Działania podlegające dofinansowaniu:
do dnia 25 czerwca
2013 r.

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
działające w sektorze wysokiej i średniowysokiej technologii

wypracowanie strategii wejścia na rynki światowe;
przygotowanie opracowanych innowacji pod kątem wymagań
rynków światowych;
weryfikacja opracowanej strategii, w szczególności poprzez jej
ocenę dokonywaną przez instytucje typu venture capital działające
na rynkach światowych.

http://www.ncbir.pl/programykrajowe/goglobal/goglobalplii-edycja/

od 19 czerwca 2013
r. do 19 lipca 2013 r.

Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz
przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i
międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich
wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. Opis Programu,
a także dokumenty konkursowe dostępne są na stronie:

http://www.ncbir.pl/pro
gramy-krajowe/patentplus/patent-plus-iikonkurs/art,2077,iikonkurs-w-ramachprogramu-patentplus.html

Wnioskodawcą w konkursie może być:
a) badania podstawowe – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 3
a) jednostka naukowa prowadząca w
lit. a ustawy
sposób ciągły badania naukowe lub prace
o zasadach finansowania nauki – oryginalne prace badawcze
rozwojowe, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit.
eksperymentalne
a-c oraz e ustawy o zasadach
lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania
finansowania nauki, spełniająca kryteria
nowej
organizacji badawczej, o której mowa
wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008
nastawienia na
z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym
bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie;
niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze
b) badania przemysłowe – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 3
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87
lit. c ustawy
i 88 Traktatu;
o zasadach finansowania nauki – badania mające na celu zdobycie
b) mikro-, mały lub średni oraz duży
nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych
przedsiębiorca, o których mowa w § 5
produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących
rozporządzenia w sprawie pomocy
ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te
publicznej, posiadający siedzibę na
obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych,
terytorium
szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z
RP;
wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych;
c) konsorcjum naukowe, o którym mowa w
c) prace rozwojowe – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 4
art. 2 pkt 12 ustawy o zasadach
ustawy o zasadach finansowania nauki – nabywanie, łączenie,
finansowania nauki.
kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i
2. Projekt musi być realizowany przez
umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności
przynajmniej 3 podmioty pochodzące z co
gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności planowania produkcji
najmniej 3 różnych państw biorących udział
oraz tworzenia i projekt
w konkursie przez okres max. 3 lat.

http://www.ncbir.pl/gfx/
ncbir/userfiles/_public/p
rogramy_miedzynarodo
we/eranet/smart_grids/i
nformacja_dla_polskich
_wnioskodawcow_1.pdf
;
http://www.ncbir.pl/pro
gramymiedzynarodowe/eranet/smartgrids/aktualnosci/art,20
76,otwarcie-konkursuw-ramach-smartgridsera-net.html

Patent Plus

SmartGrids ERA-NET

2 września 2013 r

Harmonogram konkursów

http://www.ncn.gov.pl
/finansowanienauki/konkursy/harmo
nogram

Z wnioskami o przyznanie środków
finansowych na realizację projektów
badawczych mogą występować:

Ogłoszenie w sprawie
konkursu OPUS 5

2.Warunki przystąpienia do konkursu:
1.Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące
badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia
1.jednostki naukowe;
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
2.konsorcja naukowe;
2.Do konkursu dopuszczeni są wnioskodawcy, którzy zgodnie z art.
3.sieci naukowe i jednostki organizacyjne
27 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum
uczelni niebędące podstawowymi
Nauki, przedstawią oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych
jednostkami organizacyjnymi;
wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł.
4.centra naukowo-przemysłowe;
3.Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których
5.centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;
okres realizacji jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36
miesięcy.
a.centra naukowe uczelni;
4.W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury
6.biblioteki naukowe;
naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego
7.przedsiębiorcy mający status centrum
aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości
badawczo-rozwojowego w rozumieniu
odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i
ustawy z dnia 30.05.2008 r. o niektórych
w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk
formach wspierania działalności
Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS), zgodnie z art. 20
innowacyjnej;
ust. 2, w związku z art. 5 pkt 3 w związku z art. 2 pkt 17 ustawy z
8.jednostki organizacyjne posiadające
dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
osobowość prawną i siedzibę na terytorium
5.Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych
Rzeczypospolitej Polskiej;
kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury.
9.osoby fizyczne;
Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie
10.przedsiębiorcy prowadzący badania
realizacji projektu.
naukowe w innej formie niż formy określone
w pkt 1-8.

http://www.ncn.gov.pl/oglosze
nia/konkursy/opus-15-12-2013

Z wnioskami o przyznanie środków
finansowych na realizację projektów
badawczych mogą występować:

NARODOWE
CENTRUM NAUKI

Konkurs PRELUDIUM 5 na
projekty badawcze,
realizowane przez osoby
rozpoczynające karierę
naukową nieposiadające
stopnia naukowego doktora

1.jednostki naukowe;
2.konsorcja naukowe;
3.sieci naukowe i jednostki organizacyjne
uczelni niebędące podstawowymi
jednostkami organizacyjnymi;
4.centra naukowo-przemysłowe;
5.centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;

do dnia 15 czerwca
2013 r.

2.Warunki przystąpienia do konkursu:
1.Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące
badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
2.Do konkursu dopuszczeni są wnioskodawcy, którzy zgodnie z art.
27 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum
Nauki przedstawią oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych
wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł.
3.Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których
okres realizacji jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36
miesięcy.
4.Wysokość finansowania nie może przekraczać:

a.50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12
miesięcy;
b.100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24
a.centra naukowe uczelni;
miesiące;
6.biblioteki naukowe;
c.150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36
7.przedsiębiorcy mający status centrum
miesięcy.
badawczo-rozwojowego w rozumieniu
5.Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu nie może
ustawy z dnia 30.05.2008 r. o niektórych
przekraczać trzech osób, wśród których może być tylko jeden
formach wspierania działalności
pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora
innowacyjnej;
habilitowanego lub tytuł naukowy, będący opiekunem naukowym lub
8.jednostki organizacyjne posiadające
promotorem.
osobowość prawną i siedzibę na terytorium
6.Beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na
Rzeczypospolitej Polskiej;
realizację projektu nie może być opiekun naukowy lub promotor.
9.osoby fizyczne;
7.W ramach konkursu możliwy jest zakup aparatury naukowo10.przedsiębiorcy prowadzący badania
badawczej, której koszt całkowity nie przekracza 30% wysokości
naukowe w innej formie niż formy określone
wnioskowanych środków na realizację projektu.
w pkt 1-8.
8.Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych
kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury.
Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie
realizacji projektu.

http://www.ncn.gov.pl/oglosze
nia/konkursy/preludium-1512-2013

Konkurs SONATA 5 na
projekty badawcze,
realizowane przez osoby
rozpoczynające karierę
naukową posiadające stopień
naukowy doktora

2.Warunki przystąpienia do konkursu:
1.Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące
badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia
Z wnioskami o przyznanie środków
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
finansowych na realizację projektów
2.Do konkursu dopuszczeni są wnioskodawcy, którzy zgodnie z art.
badawczych mogą występować:
27 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum
Nauki przedstawią oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych
1.jednostki naukowe;
wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł.
2.konsorcja naukowe;
3.Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których
3.sieci naukowe i jednostki organizacyjne
okres realizacji jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36
uczelni niebędące podstawowymi
miesięcy.
jednostkami organizacyjnymi;
4.Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt
4.centra naukowo-przemysłowe;
może być, co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający
5.centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;
stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, ale
wyłącznie, jako współpracownik spoza podmiotu zatrudniającego
a.centra naukowe uczelni;
kierownika projektu.
6.biblioteki naukowe;
5.Kierownik projektu zobowiązany jest do przedstawienia
7.przedsiębiorcy mający status centrum
oświadczenia podmiotu, w którym będzie realizowany projekt
badawczo-rozwojowego w rozumieniu
badawczy, o zakresie jego zaangażowania w realizację projektu
ustawy z dnia 30.05.2008 r. o niektórych
badawczego.
formach wspierania działalności
6.W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury
innowacyjnej;
naukowo-badawczej, mającej na celu stworzenie unikatowego
8.jednostki organizacyjne posiadające
warsztatu naukowego (2), przy czym łączny koszt zakupu aparatury
osobowość prawną i siedzibę na terytorium
nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale
Rzeczypospolitej Polskiej;
Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz
9.osoby fizyczne;
150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce
10.przedsiębiorcy prowadzący badania
(HS).
naukowe w innej formie niż formy określone
7.Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych
w pkt 1-8.
kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury.
Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie
realizacji projektu.

- organizacje pozarządowe z krajów
http://ngo.um.wars
rozwijających się, będące Stronami
zawa.pl/otwartekonkursy/wykaz?tid Konwencji, które odpowiadają definicji
Otwarte konkursy ofert na
społeczeństwa obywatelskiego, o którym
realizację zadań publicznych  =136&tid_1=All&fiel
mowa w wytycznych operacyjnych
d_data_waznosci_ dotyczących roli i udziału społeczeństwa
obywatelskiego;
value[value][year]

Zadania ze sfery zadań publicznych, wymienione w art. 4 ust. 1 pkt
1-20,22-33 Ustawy, czyli z zakresu m.in. edukacji, kultury, ochrony i
promocji zdrowia, ochrony środowiska, pomocy społecznej,
projekty interdyscyplinarne, sport i rekreacja, uzależnienia.

http://www.ncn.gov.pl/oglosze
nia/konkursy/sonata-15-122013

W zależności od konkursu 

www.ngo.um.warszawa.pl/ot
warte-konkursy-ofert-narealizacje-zadan-publicznych

dotacje udzielane w trybie tzw.
małego grantu

do 31 grudnia 2013
roku

m.st. Warszawa
17.06.2013 r. do
08.07.2013 r.

konkurs 05/06/13 na
wspólne przygotowanie i
realizację projektów
współfinansowanych ze
środków UE i
wpisujących się w
szczególności w cele i
założenia dokumentów
strategicznych m.st.
Warszawy.

Consensio - platforma
współpracy trójstronnej –
Decent Work – Poland

Zadania ze sfery zadań publicznych, wymienione w art. 4 ust. 1 pkt
1-20,22-33 Ustawy, czyli z zakresu m.in. edukacji, kultury, ochrony i
promocji zdrowia, ochrony środowiska, pomocy społecznej,
projekty interdyscyplinarne, sport i rekreacja, uzależnienia. Termin
realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni, dofinansowanie organizacji
pozarzadowej w roku budżetowym nie może przekroczyć 20 000,00
zł

Wartość finansowania lub
dofinansowania zadania do
10000 zł

http://ngo.um.warszawa.pl/ma
le-granty

http://europa.um.warszawa.pl
/szukamypartnerow/harmonogramkonkursow

http://europa.um.warszawa.pl
/aktualnosci/miasto-stoeczne-warszawa-og-aszakonkurs-050613

http://europa.um.warszaw
a.pl/aktualnosci/miastosto-eczne-warszawa-ogasza-konkurs-060613

