
  

Program JST jako 
kwalifikowalni 
wnioskodawcy 

Obszar i planowane terminy naborów wg stanu 
na 5 grudnia 2019 r. 

Na co wsparcie? 

KULTURA 
 

jednostki samorządu 

terytorialnego 

 

Działanie: Promocja różnorodności kulturowej 

Wnioski będą przyjmowane od 16 stycznia (o ile Operator – 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 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 Islandią, Liechtensteinem, Norwegią. 

Działanie Wsparcie infrastruktury kultury 

Wnioski będą przyjmowane od 16 stycznia (o ile Operator – 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - nie wyznaczy 
wcześniejszej daty) do 16 marca 2020 r. 
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-

i/ogloszenia-o-naborze.php 

Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego 

(zabytki wpisane do rejestru zabytków prowadzonego 

przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), 

Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji 

dziedzictwa kulturowego (infrastruktura niewpisana do 

rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków). 

ŚRODOWISKO, 
ENERGIA I ZMIANY 
KLIMATU 

 

jednostki samorządu 

terytorialnego (miasta) o 

populacji poniżej 90 tys. 

mieszkańców, ich związki, 

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. 
 

− zielono-niebieska infrastruktura w miastach 

jednostki samorządu 

terytorialnego oraz ich 

związki 

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. 
 

− miejskie systemy grzewcze 

− instalacje do produkcji paliwa  

z drewna i biomasy rolnej 

− źródła ciepła z wykorzystaniem energii geotermalnej 

− małe elektrownie wodne 

ROZWÓJ LOKALNY  - małe i średnie miasta 

znajdujące się na liście 255 

miast wskazanych w 

Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego 

Rozwoju (SOR), przyjętego 

uchwałą Rady Ministrów w 

dniu 14 lutego 2017 roku, 

jako te z najtrudniejszą 

sytuacją społeczno-

gospodarczą, 

 

 - pracownicy miejskiej 

administracji publicznej i 

podległych jednostek. 

I etap z jedynego planowanego, dwuetapowego naboru wniosków 

został uruchomiony w maju 2019 r. i zakończony w lipcu 2019 r. 

Obecnie trwa ocena merytoryczna złożonych wniosków. Wybrane 

wnioski trafią do II etapu konkursu. 

WAŻNE: nabór w ramach programu został w istocie zamknięty. Nie są 
ani nie będą przyjmowane nowe wnioski. 

− miasta – wnioskodawcy w II etapie będą mogły się 

ubiegać o granty na kompleksowe projekty rozwojowe 

(infrastrukturalne i miękkie), w tym działania na rzecz 

wzmacniania/podnoszenia zdolności administracji 

lokalnej. W I etapie uprawnione miasta składały zarysy 

projektów zawierające koncepcję proponowanego 

projektu. 



  

SPRAWY 
WEWNĘTRZNE 

podmioty publiczne, tj. 

instytucje z sektora 

finansów publicznych 
(zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych, Dz.U. z 2019 poz. 

869) 

 

 

Działanie: Współpraca i zwalczanie przestępczości. 

Nabór trwa do 14 lutego 2020 r. 
https://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-projektow/norweski-

mechanizm-fina/15451,NMF-2014-2021-Nabor-dla-obszaru-

tematycznego-nr-20-quotMiedzynarodowa-wspolpraca.html 

wzmocnienie współpracy organów ścigania, w tym 

zapobiegania i wykrywania przestępczości zorganizowanej 

poprzez: 

−  zapewnienie funkcjonariuszom organów ścigania 

dostępu do nowych technologii i odpowiednich szkoleń; 

− wzmocnienie współpracy krajowych i 

międzynarodowych organów ścigania takich jak 

Eurojust, Europol, Interpol czy Frontex. 

Działanie: Azyl i migracje. 

Nabór planowany w 2020 roku. 
 

 


