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Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym 

rynkupracy - projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie 

udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Wiedza Edukacja Rozwój  

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw /1.1.1 

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane 

przez przedsiębiorstwa, Inteligentny Rozwój 

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

HARMONOGRAM NAJBLIŻSZYCH KONKURSÓW

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ



Planowany termin 

ogłoszenia naboru
Nazwa Działania Typy projektów Podmioty uprawnione do składania wniosków

Planowana alokacja na Konkurs w 

PLN

Instytucja 

ogłaszająca Konkurs
Informacje dodatkowe Więcej informacji o konkursie:

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Beneficjentami w konkursie mogą być:

TYP 1: Beneficjenci, którzy jednocześnie spełniają poniższe warunki:

a) działają jako organizacja pozarządowa lub agencja zatrudnienia  (organizacje te powinny posiadać doświadczenie w zakresie 

aktywizacji zawodowej),

b) w chwili złożenia wniosku o dofinansowanie od co najmniej 3 lat prowadzili działalność w zakresie aktywizacji zawodowej na 

terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt,

c) posiadają siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt,

d) mają wiedzę, jak docierać do potencjalnych uczestników projektów (we wniosku o dofinansowanie zawarty jest opis sposobu 

dotarcia do osób wymagających wsparcia),

e) posiadają bardzo dobrą znajomość potrzeb firm zlokalizowanych na obszarze realizacji projektu (opis potrzeb powinien znaleźć się 

we wniosku o dofinansowanie).

TYP 2: Beneficjenci, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

a) są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców lub związkiem pracodawców, przy czym w przypadku 

przedsiębiorców – zatrudniająminimum 10 pracowników (w oparciu o umowę o pracę),

b) posiadają siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt,

c) w ciągu ostatnich 3 lat, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, realizowali programy stażowe lub programy praktyk,

d) mają wiedzę, jak docierać do potencjalnych uczestników projektów (we wniosku o dofinansowanie zawarty jest opis sposobu 

dotarcia do osób wymagających wsparcia).

TYP 3: Beneficjenci, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

a) są uczelniami  lub szkołami realizującymi kształcenie zawodowe, 

b) posiadają siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt,

c) w ciągu ostatnich 3 lat, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, realizowali programy stażowe lub programy praktyk,

d)  mają wiedzę, jak docierać do potencjalnych uczestników projektów (we wniosku o dofinansowanie zawarty jest opis sposobu 

dotarcia do osób wymagających wsparcia na poziomie lokalnym).

TYP 4: Beneficjent, który spełnia łącznie poniższe warunki:

a) jest Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną posiadającą doświadczenie w pozyskiwaniu pracowników i w wyszukiwaniu miejsc 

pracy,

b) posiada siedzibę na terenie województwa łódzkiego, w którym będzie realizowany projekt,c)      posiada bardzo dobrą znajomość 

potrzeb firm zlokalizowanych na obszarze realizacji projektu (opis potrzeb powinien znaleźć się we wniosku o dofinansowanie),

d) ma wiedzę, jak docierać do potencjalnych uczestników projektów (we wniosku o dofinansowanie zawarty jest opis sposobu 

dotarcia do osób wymagających wsparcia na poziomie lokalnym).

Działanie 1.2 Wsparcie osób 

młodych na regionalnym 

rynku pracy - projekty 

konkursowe / 1.2.1 

Wsparcie udzielane z 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Wiedza 

Edukacja Rozwój  

Maksymalny dopuszczalny poziom 

dofinansowania projektu

    maksymalny poziom 

dofinansowania wydatków 

kwalifikowalnych w projekcie 

wynosi 95,00%

    wymagana minimalna wartość 

projektu zgodnie z kryteriami 

konkursu wynosi 439 210,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona 

na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w 

konkursie wynosi  10 000 000,00 

PLN. 

Wojewódzki Urząd 

Pracy 
 - https://www.power.gov.pl/nabory/1-342/

Zalecenia dotyczące realizacji projektów stażowych w Programie Operacyjnym 

Wiedza Edukacja Rozwój".Beneficjent zapewnia w szczególności:

a)otwartą rekrutację uczestników stażu;

b)otwarty nabór ofert staży oraz podmiotów przyjmujących na staż;

c)przejrzyste zasady rekrutacji stażystów;

d)dopasowanie profili stażystów do potrzeb pracodawców, a programu stażu do 

preferencji i potrzeb stażystów;

e)możliwość organizacji szkoleń dla uczestników staży, służących podniesieniu 

kompetencji lub kwalifikacji, które są zgodne z tematyką stażu.

Nabór od 

31.10.2020 do 

20.11.2020 

https://www.power.gov.pl/nabory/1-342/


Planowany termin 

ogłoszenia naboru
Nazwa Działania Typy projektów Podmioty uprawnione do składania wniosków

Planowana alokacja na Konkurs w PLN Instytucja 

ogłaszająca Konkurs

Informacje 

dodatkowe

Więcej informacji o 

konkursie:

Nabór od 

06.05.2019 do 

31.12.2020

Działanie 1.1 Projekty B+R 

przedsiębiorstw /1.1.1 

Badania przemysłowe i prace 

rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa, Inteligentny 

Rozwój 

Projekty, które:

a) obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe 

albo eksperymentalne prace rozwojowe;

b) mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe;

c) dotyczą co najmniej jednego z obszarów wymienionych w Zakresie 

tematycznym konkursu.

   1  przedsiębiorstwa,  

   2  konsorcja przedsiębiorstw,

   3  konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych 

(składające się z max 5 podmiotów, w tym co najmniej 

jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). 

Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania 

projektu

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

    20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania 

przemysłowe;

    15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace 

rozwojowe;

    200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de 

minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej 

pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat 

podatkowych);

    2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  

doradcze dla MŚP.

    Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:    

    projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 

mln PLN do 50 mln euro;    

    pozostałe projekty– od 2 mln PLN do 50 mln euro

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie 

projektów

200 000 000 PLN:    

    75 mln PLN z alokacji dla województwa mazowieckiego,

    125 mln PLN  z alokacji dla pozostałych województw.

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju
Brak

https://www.poir.go

v.pl/nabory/1-85/

"W ramach konkursów POIR proszę o składanie wniosków za pośrednictwem Aplikacji AP 10, która jest obowiązującą formą wnioskowania o fundusze w Uczelni." 

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

https://www.poir.gov.pl/nabory/1-85/
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-85/

