TERMINARZ NABORÓW W RAMACH FUNDUSZY NORWESKICH I EOG 2014-2021 WG STANU NA 30 LISTOPADA 2021 R.
w kolorze oznaczono nabory:

Program

Nabór
1. runda naborów

Komponent i temat naboru
Komponent I: Profesjonalny rozwój kadry wizyty studyjne i intensywne szkolenia
dla kadry pracującej w obszarze edukacji
formalnej i pozaformalnej

2 i 3 runda
połączone w jedną

aktualnie otwarte

planowane

Termin
/Planowany termin

Dostępna kwota (euro)

Kontakt
do Operatora Programu

24 czerwca 2019 r.
- 15 września 2019 r.

411 370

Komponent II: Wymiany akademickie dla
24 czerwca 2019 r.
studentów i pracowników naukowych pomiędzy - 15 września 2019 r.
uczelniami polskimi i uczelniami z krajówdarczyńców

1 371 178

Komponent III: Współpraca instytucjonalna na 24 czerwca 2019 r.
rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i - 15 września 2019 r.
szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego
kształcenia ustawicznego: opracowanie lub
uaktualnienie oferty kształcenia; wymiana
dobrych praktyk i doświadczeń; opracowanie lub
uaktualnienie lokalnych/regionalnych/ krajowych
strategii rozwoju szkolnictwa

2 914 000

24 czerwca 2019 r.
- 15 września 2019 r.

2 504 709

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):
opracowanie lub uaktualnienie oferty
kształcenia; wymiana dobrych praktyk i
doświadczeń; opracowanie lub uaktualnienie
lokalnych/ regionalnych/krajowych strategii
rozwoju szkolnictwa
EDUKACJA

zamknięte

Komponent I: Profesjonalny rozwój kadry 12 stycznia - 12 kwietnia 2021 r.
wizyty studyjne i intensywne szkolenia dla kadry
pracującej w obszarze edukacji formalnej i
pozaformalnej

822 740

Komponent II: Wymiany akademickie dla
12 stycznia - 12 kwietnia 2021 r.
studentów i pracowników naukowych pomiędzy
uczelniami polskimi i uczelniami z krajówdarczyńców

1 371 178

Komponent III: Współpraca instytucjonalna na 12 stycznia - 12 kwietnia 2021 r.
rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i
szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego
kształcenia ustawicznego: opracowanie lub
uaktualnienie oferty kształcenia; wymiana
dobrych praktyk i doświadczeń; opracowanie lub
uaktualnienie lokalnych/regionalnych/ krajowych
strategii rozwoju szkolnictwa

6 513 589

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):
opracowanie lub uaktualnienie oferty
kształcenia; wymiana dobrych praktyk i
doświadczeń; opracowanie lub uaktualnienie
lokalnych/regionalnych/krajowych strategii
rozwoju szkolnictwa

12 stycznia - 12 kwietnia 2021 r.

5 673 589

Nabór 1 (GRIEG)

Wspólne polsko-norweskie projekty badawcze
we wszystkich dziedzinach naukowych

17 czerwca 2019 r.
- 28 października
2019 r.

37 340 107

Nabór 2 (IdeaLab)

Nabór na uczestników warsztatów Idealab
poświęconych przygotowaniu przełomowych,
interdyscyplinarnych koncepcji projektów
badawczych pod tematem przewodnim
"Managing treaths"

1. etap (nabór na uczestników
warsztatów Idealab):
17 czerwca 2019 r.
- 18 sierpnia 2019 r.

4 434 011

Fundacja Rozwoju Systemu
Edukacji
Biuro Programów Zewnętrznych
i Międzysektorowych
Zespół Programu Edukacja
tel. + 48 22 46 31 650
e-mail: edukacja.eog@frse.org.pl

Narodowe Centrum Nauki
Zespół ds. Funduszy Norweskich
tel. + 48 12 341 90 03
e-mail: biuro@ncn.gov.pl

Przygotowanie koncepcji projektów przez
naukowców z Norwegii i Polski w ramach
interdyscyplinarnych warsztatów zaprezentowało
koncepcje projektów badawczych, m.in. w
dziedzinach prawa międzynarodowego, ekonomii
politycznej, transportu i mobilności, studiów
urbanistycznych, neurobiologii, zdrowia
publicznego, chemii czy futurologii

2. etap (rozwój idei projektów
podczas warsztatu Idealab):
21 października
2019 r.
- 24 października
2019 r.

Złożenie pełnych propozycji projektów, których
koncepcje zostały opracowane podczas
warsztatów

3. etap (złożenie kompletnych
wniosków):
do 16 grudnia 2019 r.

Nabór 3 (POLS)
Schemat małych
grantów dla
naukowców

Wsparcie mobilności naukowców w celu
umiędzynarodowienia polskiej nauki

16 marca 2020 r.
- 16 czerwca 2020 r.

7 000 000

Nabór 1 (POLNOR)

Polsko-norweskie projekty badawcze w
23 września 2019 r.
dziedzinie badań stosowanych w następujących - 12 grudnia 2019 r.
obszarach tematycznych: zdrowie i opieka
społeczna, przemysł i technologie informacyjne,
żywność i zasoby naturalne, energia, transport i
klimat, rozwój społeczny i gospodarczy, pojazdy
bezzałogowe

49 745 454

Nabór 2 (POLNOR
CCS)

Polsko-norweskie projekty badawcze w obszarze 23 września 2019 r.
wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, - 12 grudnia 2019 r.
w tym: pełna analiza łańcucha wartości, nauki
społeczne związane z wdrażaniem CCS,
pilotażowe instalacje do magazynowania CO2,
nowa wiedza, która ułatwi składowanie CO2 na
dużą skalę, rozwój rozwiązań wychwytywania
CO2 zintegrowanych
z procesami energetycznymi
i przemysłowymi

11 764 706

Nabór 3 (IdeaLab)

Nabór na uczestników warsztatów IdeaLab
poświęconych przygotowaniu przełomowych,
interdyscyplinarnych koncepcji projektów
badawczych pod tematem przewodnim "Miasta
przyszłości: usługi i rozwiązania"

1. etap: wybór uczestników
warsztatu IdeaLab:
4 listopada 2019 r.
- 30 listopada 2019 r.

6 651 016

Przygotowanie koncepcji projektów przez
naukowców wyłonionych w I etapie konkursu

2. etap: rozwój idei projektów
podczas warsztatu IdeaLab:
2 marca 2020 r.
- 5 marca 2020 r.

Złożenie pełnych propozycji projektów, których
koncepcje zostały opracowane podczas
warsztatów

3. etap: złożenie kompletnych
wniosków:
28 lutego 2020 r.
- 8 czerwca 2020 r.

BADANIA
PODSTAWOWE

BADANIA
STOSOWANE

Nabór 4 schemat Schemat małych grantów dla kobiet naukowców 28 września 2020 r. - 11 grudnia
małych grantów dla w stosowanych naukach technicznych
2020 r.
kobiet naukowców

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

5 000 000

Nabór 1

Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym - 31 grudnia 2019 r.
restauracja i rewitalizacja dziedzictwa
- 30 marca 2020 r. (ogłoszony
kulturowego oraz innowacyjne wykorzystanie
26 listopada 2019 r.)
infrastruktury kulturalnej do prezentacji
dziedzictwa kulturowego

60 170 588

Nabór 2

Współpraca kulturalna - projekty współpracy
pomiędzy podmiotami z Polski i krajówdarczyńców

31 grudnia 2019 r.
- 30 marca 2020 r. (ogłoszony
26 listopada 2019 r.)

3 705 882

Nabór 3

Współpraca kulturalna - projekty współpracy
pomiędzy podmiotami z Polski i krajówdarczyńców

20 listopada 2020 - 22 stycznia
2021

4 941 177

Nabór 4

Współpraca kulturalna - projekty współpracy
pomiędzy podmiotami z Polski i krajówdarczyńców

29 listopada 2021 - 14 lutego 2022

4 174 070

Nabór 1

Innowacje w zakresie zielonych technologii 19 listopada 2019 r.
projekty, które w rezultacie mają przyczyniać się - 14 maja 2020 r.
do rozwoju firm i jednocześnie ograniczenia
negatywnego wpływu na środowisko w
działalności własnej przedsiębiorcy lub też
produktów, które wprowadzi na rynek

KULTURA

Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju
Dział Współpracy
Międzynarodowej

50 000 000

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

Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości
Departament Wdrożeń Innowacji
w Przedsiębiorstwach,
Departament Koordynacji
Wdrażania Programów
e-mail: info@parp.gov.pl

Nabór 2

Niebieski wzrost - technologie w dziedzinie wód 19 listopada 2019 r.
śródlądowych i morskich - projekty dotyczące
- 14 maja 2020 r.
rozwoju przedsiębiorstw poprzez wprowadzanie
innowacyjnych procesów lub produktów
dotyczących wód morskich lub śródlądowych
oraz wybrzeża. Projekty mogą dotyczyć poprawy
stanu środowiska

10 000 000

Nabór 3

Technologie poprawiające jakość życia - projekty 19 listopada 2019 r.
dotyczące rozwoju i wprowadzenia na rynek
- 14 maja 2020 r.
produktów ułatwiających funkcjonowanie w
codziennym życiu osobom z wrażliwych grup
społecznych, w tym osobom starszym

18 700 000

ROZWÓJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I
INNOWACJE

Nabór 4

Niebieski wzrost - technologie w dziedzinie wód I kwartał 2022
śródlądowych i morskich - projekty dotyczące
rozwoju przedsiębiorstw poprzez wprowadzanie
innowacyjnych procesów lub produktów
dotyczących wód morskich lub śródlądowych
oraz wybrzeża. Projekty mogą dotyczyć poprawy
stanu środowiska
Nabór 4: Schemat
Małe granty na podniesienie innowacyjności
19 listopada 2019 r.
małych grantów dla przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety, na - 14 maja 2020 r.
kobiet
projekty w obszarach: innowacji w zakresie
przedsiębiorców
zielonych technologii, niebieskiego wzrostu,
technologii poprawiajacych jakość życia

Nabór 1

ROZWÓJ LOKALNY

Nabór ma na celu wsparcie małych i średnich
miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie
zrównoważonego i systemowego podejścia do
rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia
negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia
standardu życia ich mieszkańców.
Projekty dotyczą m.in. szeroko pojętej ochrony
środowiska (w tym efektywnej i czystej energii,
zrównoważonego transportu), polityki społecznej
(w tym ograniczenia ubóstwa, dostępności,
polityki mieszkaniowej, innowacji społecznych,
zatrudnienia, zdrowia, edukacji, partycypacji
społecznej) oraz wsparcia lokalnego rynku pracy i
przedsiębiorczości.

Etap I
6 maja 2019 r.
- 22 lipca 2019 r.

infolinia:
801 332 202, (22) 574 07 07

tbd

15 000 000

102 647 058

Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej
Departament Programów
Pomocowych

Do II etapu naboru zakwalifikowali
wnioskodawcy wybrani po I etapie nabór kompletnych propozycji
projektów zakończył się 30
października
2020 r.

tel. + 48 22 273 77 91,
+ 48 22 273 78 36
e-mail: rozwojlokalny@miir.gov.pl
https://www.eog.gov.pl/strony/za
poznaj-sie-z-funduszami/rozwojlokalny/

KPP złozyli wszyscy 54
wnioskodawcy zakwalifikowani do
II etapu.
Po ocenie formalnej do oceny
merytorycznej zakwalifikowano 53
KPP.
Rozpoczęła się ocena
merytoryczna, której zakończenie
planowane jest w I kwartale 2021 r.

Nabór 1

SPRAWY
WEWNĘTRZNE

Nabór 2

21 listopada 2019 r.
Międzynarodowa współpraca policyjna i
- 28 lutego 2020 r.
zwalczanie przestępczości. Nabór ma na celu
wzmocnienie współpracy organów ścigania, w
tym zapobiegania i wykrywania przestępczości
zorganizowanej poprzez: zapewnienie
funkcjonariuszom organów ścigania dostępu do
nowych technologii i odpowiednich szkoleń oraz
wzmocnienie współpracy krajowych
i międzynarodowych organów ścigania, takich jak
Eurojust, Europol, Interpol czy Frontex.

Wzmocnienie instytucjonalne w obszarze azylu i 4 maja 2020 r.
migracji. Nabór ma na celu zapewnienie
- 14 sierpnia 2020 r.
funkcjonowania 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, warsztaty dla
funkcjonariuszy oraz dla pracowników mających
bezpośredni kontakt z migrantami; pomoc dla
małoletnich bez opieki i innych grup o
specjalnych potrzebach.

4 701 069

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji
Departament Funduszy
Europejskich
tel. + 48 22 601 42 48
e-mail: fundusze.kontakt@
mswia.gov.pl

3 172 000

https://fundusze.mswia.gov.pl/ue/
fundusze/wdrazane/norweskimechanizm-fina/15264,NorweskiMechanizm-Finansowy-20142021.html

Nabór 1

Nabór 2

Realizacja inwestycji w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury w miastach

3 kwietnia 2020 r. - 17 sierpnia
2020 r. (ogłoszony 13 marca 2020
r.)

23 029 413

Poprawa stanu środowiska i ekosystemów –
ochrona gatunków i siedlisk

3 kwietnia 2020 r. 3 sierpnia 2020 r. (ogłoszony 13
marca 2020 r.)

5 882 352

Zwiększona ochrona przed gatunkami
inwazyjnymi i zapobieganie ich
rozprzestrzenianiu się

3 kwietnia 2020 r. 3 sierpnia 2020 r. (ogłoszony 13
marca 2020 r.)

3 583 576

Poprawa efektywności energetycznej budynków 3 kwietnia 2020 r. - 14 września
szkolnych
2020 r. (ogłoszony 13 marca 2020
r.)

20 000 000

Rozwój wysokosprawnej kogeneracji
przemysłowej

3 kwietnia 2020 r. - 31 sierpnia
2020 r. (ogłoszony 13 marca 2020
r.)

40 000 000

Działania podnoszące świadomość w zakresie
3 kwietnia 2020 r. - 31 sierpnia
łagodzenia zmiany klimatu i dostosowywania się 2020 r. (ogłoszony 13 marca 2020
do nich prowadzone przez szkoły
r.)

1 575 941

Środowisko i ekosystemy - Fundusz Małych
Grantów

3 kwietnia 2020 r. 3 sierpnia 2020 r. (ogłoszony 13
marca 2020 r.)

2 804 720

Budowa / modernizacja miejskich systemów
grzewczych i eliminacja indywidualnych źródeł
ciepła

3 kwietnia 2020 r. - 31 sierpnia
2020 r. (ogłoszony 13 marca 2020
r.)

37 988 705

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Energii
tel. + 48 22 45 90 452
.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Departament Funduszy
Europejskich
tel. + 48 22 369 28 23
e-mail: mfeog@klimat.gov.pl

ŚRODOWISKO

Nabór 3

Nabór 1

Budowa instalacji do produkcji paliwa z drewna i 9 listopada 2020 r. - 31 marca 2021
biomasy rolnej w postaci pelletu
r. (ogłoszony 12 października 2020
r.)

3 000 000

Wzmocnione wdrożenie gospodarki o obiegu
zamkniętym

22 lipca 2020 r. - 22 września 2020
r. (ogłoszony 22 czerwca 2020 r.)

3 000 000

Budowa źródeł ciepła z wykorzystaniem energii
geotermalnej

1 lipca 2020 r.
- 31 marca 2021 r.

7 300 000

Zwiększenie wydajności wytwarzania energii w 1 lipca 2020 r.
istniejących małych elektrowniach wodnych (do - 31 grudnia 2020 r.
2 MW)

3 000 000

Wsparcie w zakresie telemedycyny i e-zdrowia testowanie modeli wypracowanych w tym
obszarze w ramach Programu

10 782 353

29 listopada 2021 - 13 lutego 2022

ZDROWIE

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

Nabór 1 - schemat
małych grantów

Wzmocnienie systemu zapobiegania przemocy
domowej (rodziny) - w przygotowaniu

Ministerstwo Sprawiedliwości

I/II kw. 2022 r.
Nabór 1 - 2 000 000

Departament Strategii
i Funduszy Europejskich

Nabór 2 - schemat
małych grantów
SPRAWIEDLIWOŚĆ

Wzmocnienie systemu zapobiegania przemocy
domowej (osoby starsze i niepełnosprawne) - w
przygotowaniu

I/II kw. 2022 r.
tel. + 48 22 23 90 265

Nabór 2 - 1 800 000

e-mail: nmf@ms.gov.pl
https://funduszenasprawiedliwosc.
ms.gov.pl/nmf-2014-2021/

Nabór 2

DIALOG SPOŁECZNY GODNA PRACA

1 Konkurs
tematyczny

AKTYWNI OBYWATELE FUNDUSZ KRAJOWY

Projekty wzmacniające współpracę trójstronną
między organizacjami pracodawców, związkami
zawodowymi i władzami publicznymi oraz
służące promocji godnej pracy, w ścisłej
współpracy z partnerami norweskimi.

Dane kontaktowe na stronie
Operatora Programu - Innovation
Norway:

28 stycznia 2020 r.
- 3 czerwca 2020 r.

Wnioski wstępne: 10 luty 2020 r. Pierwszy konkurs na projekty tematyczne w
trzech obszarach - aktywność obywatelska,
15 kwietnia 2020 r.
prawa człowieka, przeciwdziałanie wykluczeniu na małe i duże dotacje - został zakończony.
Wnioski pełne (II etap): 15 czerwca 10 sierpnia 2020 r.
Wyniki konkursu (na małe i duże dotacje) zostały
ogłoszone 2 listopada 2020 r.

740 000

https://www.innovasjonnorge.no/
en/start-page/eea-norwaygrants/about/contact/

Dane kontaktowe na stronie
Operatora Funduszu https://aktywniobywatele.org.pl/

10 455 000

2 Konkurs
tematyczny

Konkurs sektorowy

AKTYWNI OBYWATELE FUNDUSZ
REGIONALNY

3 konkursy

Drugi konkurs dotacyjny na projekty tematyczne Wnioski wstępne: 7 grudnia 2020 r w ww. trzech obszarach (małe i duże dotacje)
11 stycznia 2021 r.
został ogłoszony 30 listopada 2020 r.
Wnioski pełne (II etap): 8 marca
2021 r. - 19 kwietnia 2021 r.

Wsparcie od 25 do 125 tys. euro mogą otrzymać
organizacje prowadzące działania na rzecz
rozwoju sektora organizacji społecznych i ruchów
obywatelskich na poziomie ogólnopolskim, w
poszczególnych regionach lub branżach.

Wsparcie od 6 tys. do 23 tys. EUR (małe granty) i od
23 001 do 84 tys. EUR (duże granty) mogą otrzymać
organizacje prowadzące działania w jednym z
następujących czterech obszarów: ochrona praw
człowieka, działanie na rzecz różnorodności
społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu,
budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania
obywatelskiego, wsparcie rozwoju sektora
społecznego

10 455 000

Wnioski wstępne: 6 maja 2020 r. 30 czerwca 2020 r.
Wnioski pełne (II etap): 27 sierpnia 26 października
2020 r.
I konkurs: 17 marca - 17 maja 2021 r.
II konkurs: początek 2022 r.
Konkurs w trybie ciagłym na projekty
o charakterze interwencyjnym
ogłoszony został 7 września 2021.
Wnioski można składać w ramach
dwóch tur naboru. Pierwsza tura
potrwa do 30 grudnia 2021r.

5 270 000

tbd

Dane kontaktowe na stronie
Operatora Funduszu https://aktywniobywateleregionalny.org.pl/

