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Informacja na temat obowi ązku lub braku obowi ązku realizacji projektów przez 
polskich wnioskodawców we współpracy z partnerem/am i z państwa darczy ńców: 
Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu  

wg stanu na 3 grudnia 2019 r. 

UWAGA:  Wizyty studyjne (Programy: Kultura, Rozwój przedsiębiorczości i innowacje, Edukacja) z 
natury działania wymagają partnerstwa. 

Nazwa 
programu Działanie 

Czy realizacja 
projektów przez 

polskiego 
beneficjenta  
z udziałem 

partnera/ów  
z państw-

darczy ńców jest 
obowi ązkowa? 

Planowane nabory  
 

EDUKACJA 

 

Mobilność w szkolnictwie wyższym TAK kolejne nabory planowane  
w roku 2020 i 2021 

Współpraca instytucjonalna – 
kształcenie zawodowe na rzecz 
poprawy jakości i dopasowania 
kształcenia i szkolenia zawodowego 
(VET) oraz zawodowego kształcenia 
ustawicznego 

TAK 

Współpraca instytucjonalna na rzecz 
poprawy jakości i dopasowania oferty 
edukacyjnej na wszystkich poziomach 
oraz we wszelkich formach  
(z wyłączeniem VET i zawodowego 
kształcenia ustawicznego) 

TAK 

Profesjonalny rozwój kadry – 
doskonalenie zawodowe osób 
pracujących w obszarze edukacji 
formalnej i pozaformalnej 

NIE* 

BADANIA 

Przemysł i technologie informacyjne, 
żywność i zasoby naturalne, energia, 
transport i klimat, rozwój społeczny  
i gospodarczy, pojazdy bezzałogowe, 
zdrowie i opieka społeczna 

TAK Nabór trwa do 12 grudnia 
2019 r. 

https://www.ncbr.gov.pl/akt
ualne-konkursy/szczegoly-
konkursu/competition/polno
r-2019-call/ 

Wychwytywanie i składowanie 
dwutlenku węgla 

 

TAK Nabór trwa do 12 grudnia 
2019 r. 

https://www.ncbr.gov.pl/akt
ualne-konkursy/szczegoly-
konkursu/competition/polno
r-ccs-2019-call/ 

ŚRODOWISKO 

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 

NIE* Uruchomienie naborów jest 
spodziewane w I kw.  
2020 r. 
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ROZWÓJ 
PRZEDSIĘ-

BIORCZOŚCI  
I INNOWACJE 

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 

NIE* Wnioski będą przyjmowane 
od 7 stycznia do 31 marca 
2020 r. 
 
https://www.parp.gov.pl/co
mponent/content/article/577
89:poznaj-szczegoly-
konkursow-parp-w-ramach-
funduszy-norweskich 

KULTURA 

Promocja różnorodności kulturowej 

 

TAK Wnioski będą przyjmowane 
od 16 stycznia (o ile 
Operator Programu nie 
wyznaczy wcześniejszej 
daty) do 16 marca 2020 r. 

https://eogkultura.mkidn.go
v.pl/pages/dzialania/dzialan
ie-ii/ogloszeniae-o-
naborze.php 

Wsparcie infrastruktury kultury 

 

NIE* Wnioski będą przyjmowane 
od 16 stycznia (o ile 
Operator Programu nie 
wyznaczy wcześniejszej 
daty) do 16 marca 2020 r. 

https://eogkultura.mkidn.go
v.pl/pages/dzialania/dzialan
ie-i/ogloszenia-o-
naborze.php 

SPRAWY 
WEWNĘ-
TRZNE 

Współpraca i zwalczanie 
przestępczości 

 

NIE* 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 

Azyl i migracje NIE* Nabór planowany w 2020 r. 

ZDROWIE 

Testowanie w praktyce rozwiązań 
telemedycznych i z zakresu e-zdrowia 
w wybranych działach medycyny, np. 
kardiologii, geriatrii, psychiatrii, opieki 
paliatywnej 

NIE* Nabór planowany w 2021 r. 

ROZWÓJ 
LOKALNY 

Rozwój lokalny NIE* I etap naboru zakończony. 
Ocena wniosków w toku. 

SPRAWIEDLI-
WOŚĆ 

W trakcie przygotowywania Brak danych Brak danych 

 

* Realizacja projektów z możliwym, lecz nie wymaganym udziałem partnera/ów z państwa-
darczyńców (ewentualnie dodatkowo premiowana) 


