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Program 
Inne podmioty  

jako kwalifikowalni 
wnioskodawcy 

Obszar i planowane terminy naborów 
wg stanu na 5 stycznia 2021 r. 

Na co wsparcie? 
Kontakt do Operatora 

Programu 

EDUKACJA 

 
 polskie podmioty prawa, 

działające w sektorze 
edukacji formalnej  
lub pozaformalnej,  
z wyłączeniem edukacji 
przedszkolnej 

 

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

Kolejny nabór planowany jest w I kwartale 

2021 r. 

 

Wizyty studyjne – krótkie wizyty do Islandii, Liechten-
steinu i Norwegii, mające na celu rozwój zawodowy 
pracowników z sektora edukacji formalnej lub poza-
formalnej, z wyłączeniem edukacji przedszkolnej,  
w formie wymiany doświadczeń bądź wizyt typu  
„job shadowing”. 
 
Intensywne szkolenia – szkolenia prowadzone przez 
trenerów/ekspertów z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii 
organizowane w Polsce dla polskiej kadry pracującej  
w sektorze edukacji. 

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/   polskie podmioty prawne 
działające w obszarze 
kształcenia i szkolenia 
zawodowego  
i zawodowego kształcenia 
ustawicznego  

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

Kolejny nabór planowany jest w I kwartale 

2021 r. 

 

 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 Islandii, Liechten-
steinu i Norwegii (np. seminaria, konferencje, 
spotkania edukacyjne, intensywne szkolenia dla 
uczniów i kadry); 

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

mailto:edukacja.eog@frse.org.pl
http://education.org.pl/
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 polskie podmioty prawa 
prowadzące działalność  
w zakresie edukacji 
szkolnej, szkolnictwa 
wyższego i edukacji 
dorosłych formalnej  
i pozaformalnej, z wyłą-
czeniem kształcenia  
i szkolenia zawodowego 

 

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

Kolejny nabór planowany jest w I kwartale 

2021 r. 

 

 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 Islandii, Liechten-
steinu i Norwegii (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. 

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

Nabór planowany w III/IV kwartale 2021 r.  
(do potwierdzenia) 

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

http://zdrowie.gov.pl/fn  

SPRAWY 
WEWNĘTRZNE 

 organizacje pozarządowe, 
ustanowione jako osoby 
prawne w Polsce, działające 
w obszarze między-
narodowej współpracy 
policyjnej i zwalczania 
przestępczości 

 

 organizacje między-
narodowe lub ich organy 
lub agencje działające 
w dziedzinie między-
narodowej współpracy 
policyjnej i zwalczania 
przestępczości 

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/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 między-
narodowych 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  

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

mailto:dep-doci@mz.gov.pl
http://zdrowie.gov.pl/fn
https://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-projektow/norweski-mechanizm-fina/15451,NMF-2014-2021-Nabor-dla-obszaru-tematycznego-nr-20-quotMiedzynarodowa-wspolpraca.html
https://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-projektow/norweski-mechanizm-fina/15451,NMF-2014-2021-Nabor-dla-obszaru-tematycznego-nr-20-quotMiedzynarodowa-wspolpraca.html
https://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-projektow/norweski-mechanizm-fina/15451,NMF-2014-2021-Nabor-dla-obszaru-tematycznego-nr-20-quotMiedzynarodowa-wspolpraca.html
https://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-projektow/norweski-mechanizm-fina/15451,NMF-2014-2021-Nabor-dla-obszaru-tematycznego-nr-20-quotMiedzynarodowa-wspolpraca.html
https://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-projektow/norweski-mechanizm-fina/15451,NMF-2014-2021-Nabor-dla-obszaru-tematycznego-nr-20-quotMiedzynarodowa-wspolpraca.html
mailto:fundusze.kontakt@mswia.gov.pl
https://fundusze.mswia.gov.pl/ue/fundusze/wdrazane/norweski-mechanizm-fina/15264,Norweski-Mechanizm-Finansowy-2014-2021.html
https://fundusze.mswia.gov.pl/ue/fundusze/wdrazane/norweski-mechanizm-fina/15264,Norweski-Mechanizm-Finansowy-2014-2021.html
https://fundusze.mswia.gov.pl/ue/fundusze/wdrazane/norweski-mechanizm-fina/15264,Norweski-Mechanizm-Finansowy-2014-2021.html
https://fundusze.mswia.gov.pl/ue/fundusze/wdrazane/norweski-mechanizm-fina/15264,Norweski-Mechanizm-Finansowy-2014-2021.html
https://fundusze.mswia.gov.pl/ue/fundusze/wdrazane/norweski-mechanizm-fina/15264,Norweski-Mechanizm-Finansowy-2014-2021.html
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 podmioty publiczne,  
tj. instytucje z sektora 
finansów publicznych 
(zgodnie z ustawą  
o finansach publicznych, 
Dz.U. z 2019 poz. 869) 

 

 organizacje 
międzynarodowe 

 

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 pracowników mających bezpośredni kontakt  
z migrantami;   

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

KULTURA  publiczne instytucje kultury 

 archiwa państwowe 

 szkoły i uczelnie artystyczne 

 kościoły i związki 
wyznaniowe 

 

Działanie: 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/dzialani
a/dzialanie-ii/ogloszeniae-o-naborze.php  
 
Drugi nabór wniosków: 20 listopada 2020 r. – 
22 stycznia 2021 r. 
 
https://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/na
bor-na-poprawe-dostepu-do-kultury-i-sztuki-
ogloszony/ 
 
Planuje się jeszcze 1 nabór w tym obszarze,  
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 jest 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  

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
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
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
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
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
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-ii/ogloszeniae-o-naborze.php
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-ii/ogloszeniae-o-naborze.php
https://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/nabor-na-poprawe-dostepu-do-kultury-i-sztuki-ogloszony/
https://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/nabor-na-poprawe-dostepu-do-kultury-i-sztuki-ogloszony/
https://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/nabor-na-poprawe-dostepu-do-kultury-i-sztuki-ogloszony/
mailto:dfe@mkidn.gov.pl
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publiczne instytucje kultury, 
archiwa państwowe,  
publiczne szkoły artystyczne  
i publiczne uczelnie 
artystyczne, kościoły i związki 
wyznaniowe, podmioty 
zarządzające obiektami 
indywidualnie wpisanymi na 
Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO lub uznane przez 
Prezydenta RP za Pomniki 
Historii 

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/dzialani
a/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). 

ŚRODOWISKO podmioty dostarczające 
usługi publiczne w ramach 
działań zleconych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego w miastach 
poniżej 90 tys. mieszkańców 

Adaptacja do zmian klimatu i łagodzenie 
ich skutków 
 
Realizacja inwestycji w zakresie zielono-
niebieskiej infrastruktury w miastach 
 
Nabór wniosków 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  

 zielono-niebieska infrastruktura w miastach 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-i/ogloszenia-o-naborze.php
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-i/ogloszenia-o-naborze.php
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-realizacje-inwestycji-w-zakresie-zielono-niebieskiej-infrastruktury-w-miastach
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-realizacje-inwestycji-w-zakresie-zielono-niebieskiej-infrastruktury-w-miastach
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-realizacje-inwestycji-w-zakresie-zielono-niebieskiej-infrastruktury-w-miastach
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-realizacje-inwestycji-w-zakresie-zielono-niebieskiej-infrastruktury-w-miastach
mailto:mfeog@klimat.gov.pl
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każdy podmiot, prywatny lub 
publiczny, komercyjny lub 
niekomercyjny 

Środowisko i ekosystemy, Adaptacja do zmian 
klimatu i łagodzenie ich skutków 
 
Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami 
 
Nabór wniosków zakończony; wnioski były 
przyjmowane w terminie: 3 kwietnia –  
3 sierpnia 2020 r.  
 
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-
naborze-wnioskow5 
 
 
Zwiększenie ochrony ekosystemów  
przed inwazyjnymi gatunkami obcymi 
 
Nabór wniosków zakończony; wnioski były 
przyjmowane w terminie: 3 kwietnia –  
3 sierpnia 2020 r.  
 
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-
naborze-wnioskow-zwiekszenie-ochrony-
ekosystemow-przed-inwazyjnymi-gatunkami-
obcymi  
 
 
Wzmocnione wdrożenie gospodarki o obiegu 
zamkniętym  
 
Nabór wniosków zakończony; 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 
 

 ochrona gatunków i siedlisk 

 ochrona przed inwazyjnymi gatunkami obcymi 

 gospodarka o obiegu zamkniętym 

tel. + 48 22 459 04 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow5
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
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-zwiekszenie-ochrony-ekosystemow-przed-inwazyjnymi-gatunkami-obcymi
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-zwiekszenie-ochrony-ekosystemow-przed-inwazyjnymi-gatunkami-obcymi
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-zwiekszenie-ochrony-ekosystemow-przed-inwazyjnymi-gatunkami-obcymi
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-koncepcji-projektowych-w-ramach-dzialania-pilotazowego-wzmocnienie-realizacji-gospodarki-o-obiegu-zamknietym-goz
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-koncepcji-projektowych-w-ramach-dzialania-pilotazowego-wzmocnienie-realizacji-gospodarki-o-obiegu-zamknietym-goz
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-koncepcji-projektowych-w-ramach-dzialania-pilotazowego-wzmocnienie-realizacji-gospodarki-o-obiegu-zamknietym-goz
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-koncepcji-projektowych-w-ramach-dzialania-pilotazowego-wzmocnienie-realizacji-gospodarki-o-obiegu-zamknietym-goz
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każdy podmiot, prywatny lub 
publiczny, komercyjny lub 
niekomercyjny prowadzący 
publiczna lub niepubliczną 
szkołę podstawowa lub 
ponadpodstawową 

Energia odnawialna, efektywność energetyczna, 
bezpieczeństwo energetyczne, Adaptacja do 
zmian klimatu i łagodzenie ich skutków  
 
Poprawa efektywności energetycznej  
w budynkach szkolnych 
 
Nabór wniosków 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 
 
 
Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących 
świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu 
i przystosowania się do ich skutków 
 
Nabór wniosków 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 

 efektywność energetyczna budynków szkolnych 

 podniesienie świadomości w zakresie zmian klimatu 

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-poprawa-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-szkolnych
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-poprawa-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-szkolnych
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
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
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
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
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
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GODNA PRACA 
– DIALOG 
TRÓJSTRONNY 

Następujące podmioty 
prawne z Polski lub Norwegii: 
 

 partnerzy społeczni 
(organizacje pracodawców  
i związki zawodowe 
 

 władze publiczne  
i instytucje których 
statutowa rola związana 
jest z godną pracą lub 
dialogiem trójstronnym 
 

 organizacje władz 
publicznych zajmujące się 
promocją godnej pracy 
i/lub dialogu trójstronnego 

Działania mające na celu wzmacnianie współ-
pracy trójstronnej, pomiędzy organizacjami 
pracodawców, związkami zawodowymi  
i władzami publicznymi, służące promocji 
godnej pracy, realizowane w ścisłej współpracy 
z partnerami norweskimi 
 
 
Ułatwiony dostęp do zatrudnienia 
 
Nabór wniosków zakończony; wnioski były 
przyjmowane w terminie: 28 stycznia –  
3 czerwca 2020 r.  
 

Wspierane będą projekty mające na celu: 
 

 rozwój działań z zakresu Aktywnych Polityk Rynku 
Pracy we współpracy z partnerami społecznymi 
 

 działania ułatwiające dostęp do zatrudnienia (np. 
kampanie świadomościowe, szkolenia personelu, 
grupy robocze poświęcone działaniom z zakresu 
AKRP) 

Innovation Norway 

 
e-mail: 
warsaw@innovationnorway.no 
 
Szczegółowe dane kontaktowe  
na stronie Operatora Programu:  
https://www.innovasjonnorge.no/en/s
tart-page/eea-norway-
grants/about/contact/  
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