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Program 
Przedsiębiorcy jako 

kwalifikowalni 
wnioskodawcy 

Obszar i planowane terminy naborów 
wg stanu na 21 maja 2020 r. 

Na co wsparcie? 
Kontakt do Operatora 

Programu 

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 
 
Nabór wniosków zakończony; wnioski były przyjmowane  
w terminie: 7 stycznia 2020 r. – 14 maja 2020 r. 
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/58946:pr
zedluzenie-naboru-wnioskow-o-udzielenie-wsparcia-w-
programie-rozwoj-przedsiebiorczosci-i-innowacje-do-14-maja-
2020-r  

 Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości 
 
Departament Wdrożeń Innowacji  
w Przedsiębiorstwach,  
 
Departament Koordynacji 
Wdrażania Programów 
 
e-mail: info@parp.gov.pl 
 
infolinia: 
801 332 202,  (22) 574 07 07 

KULTURA przedsiębiorcy działający  
w sektorze kultury  
i sektorze kreatywnym 

Działanie 2: Poprawa dostępu do kultury i sztuki 
 
Nabór wniosków zakończony; wnioski były przyjmowane  
w terminie: 31 grudnia 2019 r. – 30 marca 2020 r. 
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-
ii/ogloszeniae-o-naborze.php  
 
Planuje się jeszcze 2 nabory w tym obszarze: w III kwartale 
2020 r. i w II kwartale 2021 r. 

 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 są: produkcja 
filmowa, gry komputerowe oraz 
wprowadzanie produktów na rynek. 

Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego 

Departament Funduszy  
i Spraw Europejskich 

tel. + 48 22 69 25 410 
 
e-mail: dfe@mkidn.gov.pl 
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ŚRODOWISKO małe, średnie i duże 
przedsiębiorstwa 

Działanie: Energia Odnawialna, Efektywność Energetyczna, 
Bezpieczeństwo energetyczne 

Dla wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej oraz miejskich 
systemów grzewczych nabór został uruchomiony 3 kwietnia 
2020 r., wnioski będą przyjmowane do 31 sierpnia 2020 r. 
 
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-
wnioskow-rozwoj-wysokosprawnej-kogeneracji-przemyslowej-
i-zawodowej 
 
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-
wnioskow2 
 
Dla budowy źródeł ciepła z wykorzystaniem energii 
geotermalnej oraz dla zwiększenia wydajności wytwarzania 
energii w istniejących małych elektrowni wodnych (do 2 MW) 
nabory zostały ogłoszone 18 maja 2020 r.; wnioski będą 
przyjmowane w terminie: 1 lipca 2020 r. – 30 października 
2020 r. 
 
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-
wnioskow-budowe-zrodel-ciepla-wykorzystujacych-energie-
geotermalna-geotermia-gleboka 
 
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-
wnioskow-zwiekszenie-wydajnosci-wytwarzania-energii-w-
istniejacych-malych-elektrowniach-wodnych-do-2-mw 

 wysokosprawna kogeneracja 
przemysłowa 

 miejskie systemy grzewcze 

 źródła ciepła z wykorzystaniem energii 
geotermalnej 

 modernizacja małych elektrowni 
wodnych 

Ministerstwo Klimatu 
 
Departament Funduszy 
Ekologicznych 
 
tel. + 48 22 369 28 23 
 
e-mail: mfeog@klimat.gov.pl   
 
 
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 
Departament Energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
tel. + 48 22 459 04 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-rozwoj-wysokosprawnej-kogeneracji-przemyslowej-i-zawodowej
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-rozwoj-wysokosprawnej-kogeneracji-przemyslowej-i-zawodowej
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-rozwoj-wysokosprawnej-kogeneracji-przemyslowej-i-zawodowej
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow2
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow2
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-budowe-zrodel-ciepla-wykorzystujacych-energie-geotermalna-geotermia-gleboka
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-budowe-zrodel-ciepla-wykorzystujacych-energie-geotermalna-geotermia-gleboka
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-budowe-zrodel-ciepla-wykorzystujacych-energie-geotermalna-geotermia-gleboka
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-zwiekszenie-wydajnosci-wytwarzania-energii-w-istniejacych-malych-elektrowniach-wodnych-do-2-mw
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-zwiekszenie-wydajnosci-wytwarzania-energii-w-istniejacych-malych-elektrowniach-wodnych-do-2-mw
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-zwiekszenie-wydajnosci-wytwarzania-energii-w-istniejacych-malych-elektrowniach-wodnych-do-2-mw
mailto:mfeog@klimat.gov.pl


  

3 

każdy podmiot, prywatny 
lub publiczny, komercyjny 
lub niekomercyjny 

Działanie: Środowisko i Ekosystemy, Łagodzenie Zmian Klimatu 
i Adaptacja   
 
Uruchomienie naborów dla ochrony gatunków i ich siedlisk 
oraz ochrony przed inwazyjnymi gatunkami obcymi miało 
miejsce 3 kwietnia 2020 r., wnioski będą przyjmowane  
do 3 sierpnia 2020 r. 
 
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-
wnioskow5 
 
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-
wnioskow-zwiekszenie-ochrony-ekosystemow-przed-
inwazyjnymi-gatunkami-obcymi 
 
Uruchomienie naboru dla gospodarki obiegu zamkniętego 
planowane jest najpóźniej na III kwartał 2020 r. 

 ochrona gatunków i siedlisk 

 ochrona przed inwazyjnymi gatunkami 
obcymi 

 gospodarka o obiegu zamkniętym 

każdy podmiot, prywatny 
lub publiczny, komercyjny 
lub niekomercyjny 
prowadzący publiczną lub 
niepubliczną szkołę 
podstawową lub 
ponadpodstawową 

Działanie: Energia Odnawialna, Efektywność Energetyczna, 
Bezpieczeństwo energetyczne, Łagodzenie Zmian Klimatu  
i Adaptacja   
 
Uruchomienie naborów miało miejsce 3 kwietnia 2020 r.;  
w naborze dot. efektywności energetycznej budynków 
szkolnych wnioski będą przyjmowane do 14 września 2020 r., 
w naborze dot. podniesienia świadomości w zakresie zmian 
klimatu – do 31 sierpnia 2020 r. 
 
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-
poprawa-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-szkolnych 
 
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-
wnioskow-prowadzenie-przez-szkoly-dzialan-podnoszacych-
swiadomosc-na-temat-lagodzenia-zmian-klimatu-i-
przystosowania-sie-do-ich-skutkow 
 

 efektywność energetyczna budynków 
szkolnych 

 podniesienie świadomości w zakresie 
zmian klimatu 

przedsiębiorstwa 
komunalne 

Działanie: Energia Odnawialna, Efektywność Energetyczna, 
Bezpieczeństwo energetyczne  
 
Uruchomienie naborów spodziewane jest w II kwartale  
2020 r. 

 instalacje do produkcji paliwa z drewna  
i biomasy rolnej 
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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 wniosków 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 wniosków 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 
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