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Program 
Jednostki naukowe 
jako kwalifikowalni 

wnioskodawcy 

Obszar i planowane nabory  
wg stanu na 21 maja 2020 r. 

Na co wsparcie? 
Kontakt do Operatora 

Programu 

EDUKACJA Polskie uczelnie wyższe 
posiadające Kartę 
Erasmusa dla szkolnictwa 
wyższego (ECHE) 

Działanie: mobilność w szkolnictwie 
wyższym 
 
Kolejny nabór planowany jest w III/IV 
kwartale 2020 r.  

Mobilność studentów – studenci I, II i III stopnia:  

 wyjazdy polskich studentów do uczelni z Islandii, 
Liechtensteinu, Norwegii oraz przyjazdy studentów  
z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii na okres studiów 
trwający od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim; 

 wyjazdy polskich studentów do Islandii, Liechtensteinu, 
Norwegii i przyjazdy studentów z Islandii, Liechtensteinu, 
Norwegii do Polski na praktyki do współpracujących 
instytucji na okres od 2 do 12 miesięcy w jednym roku 
akademickim. 
 

Mobilność pracowników uczelni:  

 mobilność nauczycieli akademickich pomiędzy uczelniami  
z Polski i z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, w celu 
prowadzenia zajęć dydaktycznych, na okres od jednego 
dnia do sześciu tygodni, podczas jednego tygodnia pobytu 
należy przeprowadzić minimum osiem godzin zajęć dla 
uczelni partnerskiej; 

 mobilność pracowników pomiędzy uczelniami z Polski  
i z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, w celu realizacji wizyt 
typu „job shadowing”, udziału w seminariach, szkoleniach, 
warsztatach i konferencjach doskonalących umiejętności  
i poszerzających wiedzę w danej dziedzinie na okres od 
jednego dnia do sześciu tygodni; 

 mobilność przedstawicieli (pracowników) przedsiębiorstw  
z Polski i z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, w celu 
prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni przyjmującej 
na okres od jednego dnia do sześciu tygodni. 

Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji 
 
Biuro Programów Zewnętrznych  
i Międzysektorowych 
 
Zespół Programu Edukacja 
 
tel. +48 22 463 16 50 
 
e-mail: edukacja.eog@frse.org.pl  
 
http://education.org.pl/  

ZDROWIE publiczne uniwersytety 
medyczne; podmioty 
badawcze aktywne  
w zakresie badań i rozwoju 
nauk medycznych będące 
częścią systemu ochrony 
zdrowia 

Działanie: testowanie w praktyce rozwiązań 
telemedycznych i z zakresu e-zdrowia  
w wybranych działach medycyny, np. 
kardiologii, geriatrii, psychiatrii, opieki 
paliatywnej 
 
Nabór planowany jest w I kwartale 2021 r. 

 Ministerstwo Zdrowia 
 
Departament Oceny Inwestycji 
 
tel. + 48 882 354 588 
 
e-mail: dep-doci@mz.gov.pl  
 

http://education.org.pl/
mailto:dep-doci@mz.gov.pl
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http://zdrowie.gov.pl/fn  

BADANIA organizacje prowadzące 
badania i upowszechnia-
jące wiedzę – 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 i zapisami Artykułu 37 
ustęp 1 Ustawy o Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju. 

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 
 
Termin składania wniosków w naborze 
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 
 
Termin składania wniosków w naborze 
zakończył się 12 grudnia 2019 r. 
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-
konkursy/szczegoly-
konkursu/competition/polnor-ccs-2019-
call/    

 Narodowe Centrum Nauki 

Zespół ds. Funduszy Norweskich 

tel. + 48 12 341 90 03 
e-mail: biuro@ncn.gov.pl  

https://www.ncn.gov.pl/eeanorw
aygrants 
 

Narodowe Centrum Badań  
i Rozwoju 
 
Dział Współpracy Między-
narodowej  

tel. +48 22 39 07 401 
e-mail: 
norwaygrants@ncbr.gov.pl  

https://www.ncbr.gov.pl/index.p
hp?id=17281&L=2  

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 
 
Termin składania wniosków w naborze 
zakończył się zakończył się 28 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. 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 

Departament Funduszy 
Europejskich 

tel. + 48 22 601 42 48 

e-mail: 
fundusze.kontakt@mswia.gov.pl 
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Działanie: Azyl i migracja 
 
Nabór został ogłoszony 4 maja 2020 r.; 
wnioski będą przyjmowane do 14 sierpnia 
2020 r. 
https://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-
projektow/norweski-mechanizm-
fina/15522,NMF-2014-2021-Nabor-dla-
obszaru-tematycznego-nr-18-quotAzyl-i-
migracjaquot.html 

Wzmocnienie krajowych systemów zarządzania azylem i 
migracją oraz zapewnienie prawa do ubiegania się o azyl, 
m.in. poprzez:  
 

 wsparcie dla krajowych systemów zarządzania azylem  
i migracją, w tym dobrowolnymi powrotami;  

 usługi wspierające osoby ubiegające się o nadanie statusu 
uchodźcy w korzystaniu z praw podstawowych (pomoc 
psychologiczna i prawna, udzielanie kompleksowych 
informacji migrantom i osobom ubiegającym się o azyl);  

 działania w obszarze dobrowolnych powrotów, w tym 
przede wszystkim szkolenia dla funkcjonariuszy oraz  
dla pracowników mających bezpośredni kontakt  
z migrantami;   

 pomoc dla małoletnich bez opieki i innych grup  
o specjalnych potrzebach. 
 

https://fundusze.mswia.gov.pl/u
e/fundusze/wdrazane/norweski-
mechanizm-fina/15264,Norweski-
Mechanizm-Finansowy-2014-
2021.html 
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