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Program 

Przedsiębiorcy jako 
kwalifikowalni 
wnioskodawcy 

Obszar i planowane terminy naborów  
wg stanu na 12 grudnia 2019 r. 

 
Na co wsparcie? 

ROZWÓJ 
PRZEDSIĘBIOR- 
CZOŚCI I 
INNOWACJE 

mikro, małe i średnie firmy 

działające na terytorium 

Polski i realizujące projekt 

na terenie RP, w 

szczególności we 

współpracy z podmiotami 

norweskimi 

Działanie: Wsparcie innowacji w zakresie zielonych technologii (green 

industry innovation), innowacyjnych technologii w obszarze wód 

morskich i   śródlądowych (blue growth), oraz technologii w zakresie 

poprawy jakości życia (welfare technology); małe granty dla kobiet 

Wnioski będą przyjmowane od 7 stycznia do 31 marca 2020 r. 

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57789:poznaj-

szczegoly-konkursow-parp-w-ramach-funduszy-norweskich 

 

 

KULTURA przedsiębiorcy działający w 

sektorze kultury i sektorze 

kreatywnym 

Działanie 2: Poprawa dostępu do kultury i sztuki 

Wnioski będą przyjmowane od 16 stycznia (o ile OP nie wyznaczy 

wcześniejszej daty) do 16 marca 2020 r. 

https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-

ii/ogloszeniae-o-naborze.php 

− rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, 

uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, 

jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych 

pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami. 

− wzmocnienie kompetencji specjalistów w sektorach 

kultury, dziedzictwa kulturowego i sektorach 

kreatywnych.  
Projekty mogą być realizowane praktycznie we wszystkich 

dziedzinach kultury i sztuki, takich jak: muzyka i sztuki 

sceniczne, sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe), 

dziedzictwo kulturowe, sektory kreatywne, literatura i 

krytyka sztuki, archiwa, edukacja kulturalna i artystyczna 

jak również w innych, wpisujących się w cele programu.  

Z programu wyłączona jest produkcja filmowa, gry 

komputerowe oraz wprowadzanie produktów na rynek. 

ŚRODOWISKO małe, średnie i duże 

przedsiębiorstwa 

Działanie: Adaptacja do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków, 

efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii, w tym energia 

geotermalna oraz energia z małych elektrowni wodnych, ochrona 

środowiska i ekosystemów, w tym gatunków i ich siedlisk.  

Uruchomienie naborów spodziewane w II kw. 2020 r. 

 

− wysokosprawna kogeneracja przemysłowa 

− miejskie systemy grzewcze 

− źródła ciepła z wykorzystaniem energii geotermalnej 

− wydajność małych elektrowni wodnych 

każdy podmiot, prywatny 

lub publiczny, komercyjny 

lub niekomercyjny 

Działanie: Adaptacja do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków, 

efektywność energetyczna i odnawialne  źródła energii, w tym energia 

geotermalna oraz energia z małych elektrowni wodnych, ochrona 

środowiska i ekosystemów, w tym gatunków i ich siedlisk.  

Uruchomienie naborów spodziewane w II kw. 2020 r. 

− ochrona gatunków i siedlisk 

− ochrona przed inwazyjnymi gatunkami obcymi 

− gospodarka o obiegu zamkniętym 

każdy podmiot, prywatny 

lub publiczny, komercyjny 

lub niekomercyjny 

prowadzący publiczna lub 

niepubliczną szkołę 

podstawowa lub 

Działanie: Adaptacja do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków, 

efektywność energetyczna i odnawialne  źródła energii, w tym energia 

geotermalna oraz energia z małych elektrowni wodnych, ochrona 

środowiska i ekosystemów, w tym gatunków i ich siedlisk.  

Uruchomienie naborów spodziewane w II kw. 2020 r. 

− efektywność energetyczna budynków szkolnych 

− podniesienie świadomości w zakresie zmian klimatu 
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ponadpodstawową 

przedsiębiorstwa 

komunalne 

 − instalacje do produkcji paliwa z drewna i biomasy rolnej 

Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie 

 − małe elektrownie wodne 

BADANIA Przedsiębiorstwa - zgodnie z 

definicją określoną w 

Rozporządzeniu Komisji (UE) 

NR 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r. uznającym 

niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu 

Działanie: przemysł i technologie informacyjne, żywność i zasoby 

naturalne, energia, transport i klimat, rozwój społeczny i gospodarczy, 

pojazdy bezzałogowe, zdrowie i opieka społeczna. 

Nabór zakończył się 12 grudnia 2019 r. 

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-

konkursu/competition/polnor-2019-call/ 

 

Działanie: wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla 

Nabór zakończył się 12 grudnia 2019 r. 

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-

konkursu/competition/polnor-ccs-2019-call/ 

 

 


