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Program 
JST jako 

kwalifikowalni 
wnioskodawcy 

Obszar i planowane terminy naborów  
wg stanu na 6 maja 2021 r. 

Na co wsparcie? 
Kontakt do Operatora 

Programu 

KULTURA 

 
jednostki samorządu 
terytorialnego 
 

Działanie: Wsparcie infrastruktury kultury 
 
Nabór wniosków zakończony; wnioski były przyjmowane  
w terminie: 31 grudnia 2019 r. – 30 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) 
 

Ministerstwo Kultury , 
Dziedzictwa Narodowego i 
Sportu              
Departament Funduszy  
i Spraw Europejskich 
 
tel. + 48 22 69 25 410 
 
e-mail: dfe@mkidn.gov.pl   
 
https://eogkultura.mkidn.
gov.pl 
 

Działanie: Promocja różnorodności kulturowej  
 
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 
 
Drugi nabór wniosków zakończony; wnioski były przyjmowane  
w terminie:: 20 listopada 2020 r. – 22 stycznia 2021 r. 
 
https://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/nabor-na-poprawe-
dostepu-do-kultury-i-sztuki-ogloszony/ 
 
Planuje się jeszcze jeden nabór w tym obszarze, w IV kwartale 
2021 r. 

Rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy 
twórcami, uczestnikami życia kulturalnego  
i instytucjami kultury, jak również 
wzmacnianie stosunków dwustronnych 
pomiędzy Polską a Islandią, Liechtensteinem  
i Norwegią 
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ŚRODOWISKO, 
ENERGIA I ZMIANY 
KLIMATU 

 

jednostki samorządu 
terytorialnego (miasta)  
o populacji poniżej  
90 tys. mieszkańców, 
ich związki, jednostka 
samorządu 
terytorialnego 
zarządzająca publiczną 
lub niepubliczną szkołą 
podstawową lub 
ponadpodstawową  

Łagodzenie Zmian Klimatu i Adaptacja 

Nabór pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej 
infrastruktury w miastach” zakończony; wnioski były 
przyjmowane w terminie: 3 kwietnia – 17 sierpnia 2020 r.  

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-
realizacje-inwestycji-w-zakresie-zielono-niebieskiej-infrastruktury-
w-miastach 

Nabór pn. „Prowadzenie przez szkoły działań uświadamiających 
na temat adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków” 
zakończony; wnioski były przyjmowane w terminie: 3 kwietnia  
– 31 sierpnia 2020 r. 
 
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 

− zielono-niebieska infrastruktura  
w miastach 

− działania uświadamiające na temat 
adaptacji do zmian klimatu 

Ministerstwo Klimatu  
i Środowiska 
 
Departament Funduszy 
Europejskich 
 
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                                                                                   

jednostki samorządu 
terytorialnego oraz  
ich związki, jednostka 
samorządu 
terytorialnego 
zarządzająca publiczną 
lub niepubliczną szkołą 
podstawową lub 
ponadpodstawową 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energia Odnawialna, Efektywność Energetyczna, Bezpieczeństwo 
energetyczne 
 
Nabór dot. miejskich systemów grzewczych zakończony;  
wnioski były przyjmowane w terminie: 3 kwietnia – 31 sierpnia 
2020 r. 
 
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow2 
 
 
Nabór dot. efektywności energetycznej w budynkach szkolnych 
zakończony; wnioski były przyjmowane w terminie: 3 kwietnia  
– 14 września 2020 r. 
 
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-poprawa-
efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-szkolnych 
 
 
Nabór dot. budowy źródeł ciepła z wykorzystaniem energii 
geotermalnej zakończony; wnioski były przyjmowane w terminie: 
1 lipca 2020 r. – 31 marca 2021 r. 
 
Nabór dot. zwiększenia wydajności wytwarzania energii  
w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW) 

− miejskie systemy grzewcze 

− efektywność energetyczna w budynkach 
szkolnych 

− instalacje do produkcji paliwa z drewna  
i biomasy rolnej 

− źródła ciepła z wykorzystaniem energii 
geotermalnej 

− małe elektrownie wodne 
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każdy podmiot, 
prywatny lub 
publiczny, komercyjny 
lub niekomercyjny 

zakończony; wnioski były przyjmowane w terminie: 
1 lipca – 31 grudnia 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 
 
 
Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym – 
wnioski były przyjmowane w terminie: 22 lipca – 22 września 
2020 r.  
 
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-koncepcji-
projektowych-w-ramach-dzialania-pilotazowego-wzmocnienie-
realizacji-gospodarki-o-obiegu-zamknietym-goz 
 
 
Nabór dot. instalacji do produkcji paliwa z drewna i biomasy 
został zakończony, wnioski były przyjmowane w terminie: 9 
listopada 2020 r. – 31 marca 2021 r.  
 
https://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/nabor-koncepcji-
projektowych-w-konkursie-budowa-instalacji-do-produkcji-paliwa-
z-biomasy-rolnej-i-lesnej-w-postaci-pelletu-ogloszony/ 
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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 

Nabór wniosków w I etapie naboru, dot. tzw. zarysów projektów, 
zakończony; wnioski były przyjmowane w terminie:  
6 maja – 22 lipca 2019 r. 
 
https://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/nabory-
wnioskow/rusza-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-rozwoj-
lokalny/  
 
 
Nabór wniosków w II etapie naboru, dot. tzw. kompletnych 
propozycji projektów (KPP), zakończony; wnioski były 
przyjmowane do 30 października 2020 r.  
 
https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-
lokalny/nabory-wnioskow/ 
 
II etap naboru był dedykowany wyłącznie 54 miastom – 

wnioskodawcom, których zarysy projektów zostały najlepiej 

ocenione w pierwszym etapie naboru. 

 

KPP złożyli wszyscy 54 wnioskodawcy zakwalifikowani do  

II etapu. Obecnie trwają ocena formalna oraz uzupełnienia 

projektów. Po zakończeniu oceny formalnej rozpocznie się ocena 

merytoryczna, której zakończenie planowane jest w II kwartale 

2021 r. 

W I etapie uprawnione miasta składały zarysy 
projektów zawierające koncepcję 
proponowanego projektu. 
 
W II etapie miasta-wnioskodawcy będą mogły 
się ubiegać o granty na kompleksowe 
projekty rozwojowe (infrastrukturalne  
i miękkie), w tym działania na rzecz 
wzmacniania/podnoszenia zdolności 
administracji lokalnej.  
 
 

Ministerstwo Funduszy  
i Polityki Regionalnej 
 
Departament Programów 
Pomocowych 
 
tel. + 48 22 273 77 91,  
+ 48 22 273 78 36 
 
e-mail: 
rozwojlokalny@miir.gov.pl   
 
https://www.eog.gov.pl/st
rony/zapoznaj-sie-z-
funduszami/rozwoj-
lokalny/  

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 wniosków zakończony; wnioski były przyjmowane  
w terminie: 21 listopada 2019 r. – 28 lutego 2020 r. 
 
https://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-
projektow/norweskimechanizm- 
fina/15451,NMF-2014-2021-Nabor-dla-obszarutematycznego- 
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 migracje 
 
Nabór wniosków zakończony; wnioski były przyjmowane  
w terminie: 4 maja – 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 szkolenia, warsztaty  
dla funkcjonariuszy oraz dla pracowników 
mających bezpośredni kontakt  
z migrantami;  

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

https://fundusze.mswia.go
v.pl/ue/fundusze/wdrazan
e/norweski-mechanizm-
fina/15264,Norweski-
Mechanizm-Finansowy-
2014-2021.html  
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EDUKACJA − polskie podmioty 
prawne działające  
w obszarze  
kształcenia  
i szkolenia 
zawodowego   
i zawodowego 
kształcenia 
ustawicznego 
(komponent III) 
 

− polskie podmioty 
prawa prowadzące 
działalność  
w zakresie edukacji 
szkolnej, szkolnictwa 
wyższego i edukacji 
dorosłych – 
formalnej i poza-
formalnej,  
z wyłączeniem 
kształcenia  
i szkolenia 
zawodowego 
(komponent IV) 

 

Komponent III:  
Współpraca instytucjonalna – kształcenie zawodowe na  
rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia 
zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego 
 
Komponent IV: 
Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości  
i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz 
we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego 
kształcenia ustawicznego) 
 

Pierwszy (24 czerwca - 15 września 2019 r.) i drugi nabór (12 

stycznia - 12 kwietnia 2021) zakończony. 

Przedmiotem projektu może być co najmniej 
jedno z następujących działań: 
 
W komponencie III: 
 

− opracowanie lub uaktualnienie  
oferty kształcenia instytucji kształcenia  
i szkolenia zawodowego/kształcenia 
ustawicznego, w tym programów 
nauczania;  

− wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, 
organizacja wspólnych inicjatyw  
z partnerami z Państw-Darczyńców  
(np. seminaria, konferencje, spotkania 
edukacyjne, intensywne szkolenia dla 
uczniów i dla kadry); 

− opracowanie lub uaktualnienie 
lokalnych/regionalnych/krajowych strategii 
rozwoju szkolnictwa zawodowego/ 
branżowego i kształcenia ustawicznego. 

 
W komponencie IV: 
 

− opracowanie lub uaktualnienie oferty 
kształcenia na różnych poziomach edukacji 
(z wyłączeniem VET), w tym programów 
nauczania; 

− wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, 
organizacja wspólnych inicjatyw  
z partnerami z Państw-Darczyńców  
(np. seminaria, konferencje, spotkania 
edukacyjne, intensywne szkolenia dla 
uczniów i kadry, wydarzenia kulturalne 
związane z edukacją); 

− opracowanie lub uaktualnienie 
lokalnych/regionalnych/krajowych strategii 
w zakresie edukacji i szkoleń  
w zakresie uwzględnienia edukacji  
w rozwoju regionu.   

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/ 
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SPRAWIEDLIWOŚĆ jednostki samorządu 
terytorialnego 

Działanie: przeciwdziałanie przemocy 
 
2 nabory (schemat małych grantów – w przygotowaniu) zostały 
zaplanowane na I/II kwartał 2022 r. 

 Ministerstwo 
Sprawiedliwości 
 
Departament Strategii  
i Funduszy Europejskich  
 
tel. + 48 22 23 90 265 
 
e-mail: nmf@ms.gov.pl 
 
https://funduszenasprawi
edliwosc.ms.gov.pl/nmf-
2014-2021/ 

 


