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Część III

� Dofinansowanie na nawiązywanie współpracy sektora nauki        � Dofinansowanie na nawiązywanie współpracy sektora nauki        
i biznesu;

� Dofinansowanie na działalność dydaktyczną jednostek 
naukowych ;

� Inne obszary wsparcia uczelni;

� Możliwości finansowania projektów uczelni w Programach 
Krajowych i inicjatywach Komisji Europejskiej.



Dofinansowanie na nawiązywanie Dofinansowanie na nawiązywanie 
współpracy sektora nauki i biznesu



Dofinansowanie na nawiązywanie współpracy sektora

nauki i biznesu

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego 2014-2020

(RPO WP)

Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój

(PO IR)



Dofinansowanie na nawiązywanie współpracy sektora

nauki i biznesu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

Oś priorytetowa I: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Priorytet Inwestycyjny (PI) 1.2

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-
przemysłowe
Priorytet Inwestycyjny (PI) 1.2

Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Priorytet Inwestycyjny (PI) 1.1



Dofinansowanie na nawiązywanie współpracy sektora

nauki i biznesu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa III: Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw

Priorytet Inwestycyjny (PI) 1.2: promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz 
rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i 
instytucjami szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu 
technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenia 
sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację oraz 
wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej 
walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie 
kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym 
przeznaczeniu. 



Dofinansowanie na nawiązywanie współpracy sektora

nauki i biznesu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa III  - PI 1.2Oś priorytetowa III  - PI 1.2

Typy projektów:

• Wsparcie rozwoju otwartych innowacji (tworzenie partnerstw pomiędzy dużymi 
przedsiębiorstwami, a MŚP);

• Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw;

• Stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na innowacje;

• Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług instytucji otoczenia biznesu (IOB);

• Wsparcie rozwoju klastrów – budowa systemu krajowych klastrów kluczowych;

• Wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach 
międzynarodowych.



Dofinansowanie na nawiązywanie współpracy sektora

nauki i biznesu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa III  - PI 1.2Oś priorytetowa III  - PI 1.2

Bony na innowacje

� rozwijanie kontaktów MŚP z jednostkami naukowymi w celu zakupu usługi związanej z 
opracowaniem nowego produktu/usługi;

� objęcie wsparciem projektów dotyczących innowacji realizowanych przez firmy przemysłowe, 
innowacji w sektorze usług (o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego) oraz 
innowacji nietechnologicznych;

� uwzględnienie w ramach usługi specyfiki, potencjału produkcyjnego, a także uwarunkowań i 
obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa (tzw. wsparcie „szyte na miarę”).



Dofinansowanie na nawiązywanie współpracy sektora

nauki i biznesu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa III  - PI 1.2Oś priorytetowa III  - PI 1.2

Programy międzynarodowe

� Horyzont 2020*, COSME;

� finansowanie w ramach projektów konkursowych oraz systemowych;

� projekty konkursowe skierowane m.in. do przedsiębiorstw i jednostek naukowych oraz ich konsorcjów 
na pokrycie kosztów przygotowania aplikacji do programów międzynarodowych (tzw. „granty na 
granty”) oraz koszty współpracy z europejskimi platformami technologicznymi i innymi organizacjami 
europejskimi;

� w ramach projektów systemowych wspieranie m.in. jednostek naukowych do udziału w programach 
międzynarodowych (np. poprzez specjalistyczne szkolenia dla personelu zatrudnionego w punktach 
kontaktowych, dofinansowanie kampanii świadomościowych i promocyjnych).

(*) - omówienie programu Horyzont 2020 ma miejsce w dalszej części prezentacji



Dofinansowanie na nawiązywanie współpracy sektora

nauki i biznesu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa III  - PI 1.2Oś priorytetowa III  - PI 1.2

Przewidywany katalog beneficjentów:

• przedsiębiorstwa;

• konsorcja przedsiębiorstw;

• jednostki naukowe;

• uczelnie;

• Instytucje otoczenia biznesu;

• Specjalne Strefy Ekonomiczne;

• koordynatorzy klastrów;

• jednostki administracji publicznej.



Dofinansowanie na nawiązywanie współpracy sektora

nauki i biznesu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa III  - PI 1.2Oś priorytetowa III  - PI 1.2

Przewidywana forma wsparcia:

• instrumenty bezzwrotne (dotacje);

• instrumenty finansowe.

Wsparcie w ramach III osi PO IR będzie prowadzone głównie w trybie konkursowym, w 
związku z czym na etapie przygotowania programu nie jest możliwe określenie, czy 
dofinansowanie będzie kierowane na realizację dużych projektów.



Dofinansowanie na działalność Dofinansowanie na działalność 
dydaktyczną jednostek naukowych



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego 2014-2020

(RPO WP)

Program Operacyjny
Wiedza, Edukacja i Rozwój

(PO WER)



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Oś priorytetowa VI: Spójność przestrzenna i społeczna

Priorytet Inwestycyjny (PI) 10.4: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie 
zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój 
infrastruktury 



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020
Oś priorytetowa VI  - PI 10.4Oś priorytetowa VI  - PI 10.4

Typy projektów – inwestycje związane z:

• infrastrukturą dydaktyczną i/ lub wyposażeniem szkół i placówek tworzących system oświaty (w 
tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych)

• infrastrukturą i/ lub wyposażeniem obiektów służących wzmacnianiu sprawności fizycznej 
uczniów, o ile służą zajęciom dydaktycznym (w tym dostosowanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych) 

• infrastrukturą i/ lub wyposażeniem instytucji popularyzujących naukę i innowacje (w tym 
dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) 

• infrastrukturą dydaktyczną i/ lub wyposażeniem państwowych wyższych szkół zawodowych (w 
tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) 



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020
Oś priorytetowa VI  - PI 10.4Oś priorytetowa VI  - PI 10.4

Przewidywani beneficjenci:

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

• inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną 

• osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki tworzące system 
oświaty

• partnerzy społeczni i gospodarczy 

• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych 

• państwowe wyższe szkoły zawodowe 



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020
Oś priorytetowa VI  - PI 10.4Oś priorytetowa VI  - PI 10.4

• Przewidywana procedura wyboru projektów - tryb konkursowy i pozakonkursowy.

• Terytorialny obszar realizacji - całe województwo; dodatkowo, planuje się wydzielenie 
dedykowanej alokacji dla powiatów wymagających szczególnego wsparcia tj. jasielskiego, 
strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, 
lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego. 

• Nie jest przewidziane wykorzystanie instrumentów finansowych

• Nie jest przewidziane wsparcie dużych projektów



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Priorytet Inwestycyjny (PI) 10.1: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu 
kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej 
edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i 
ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych
ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020
Oś priorytetowa IX  - PI 10.1Oś priorytetowa IX  - PI 10.1

Typy projektów:

• wsparcie tworzenia nowych miejsc przedszkolnych, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami;

• podnoszenie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej przedszkoli i szkół w zakresie kształcenia 
ogólnego;

• działania służące indywidualizacji podejścia do ucznia, ukierunkowane na wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów oraz pracę z uczniem młodszym;

• podnoszenie kompetencji uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz 
kompetencji cyfrowych;

• działania rozwijające przekrojowe kompetencje kluczowe uczniów, tj. umiejętność uczenia się, 
kompetencje społeczne i obywatelskie, kreatywność, inicjatywność i przedsiębiorczość, 
świadomość i ekspresja kulturalna;



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020
Oś priorytetowa IX  - PI 10.1Oś priorytetowa IX  - PI 10.1

Typy projektów – c.d.:

• programy wsparcia nauczycieli w ich pracy zawodowej jako element poprawy jakości pracy szkół, 
ukierunkowane m.in. na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowanie, doradztw;o

• kontynuacja wdrażania założeń rządowego programu „Cyfrowa Szkoła” w obszarze e-nauczyciel i 
e-szkoła;

• realizacja programów stypendialnych skierowanych do uczniów szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych, w tym szkół zawodowych, osiągających wysokie wyniki w nauce, w 
szczególności w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i 
zawodowych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub trudnej sytuacji 
życiowej/rodzinnej.



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020
Oś priorytetowa IX  - PI 10.1Oś priorytetowa IX  - PI 10.1

Przewidywani beneficjenci:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) 

Przewidywane grupy docelowe:

• przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz dzieci w wieku przedszkolnym i ich 
rodzice 

• szkoły i placówki realizujące kształcenie ogólne i zawodowe oraz ich uczniowie 
• nauczyciele i pracownicy pedagogiczni przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, 

szkół i placówek realizujących kształcenie ogólne 
• osoby niepełnosprawne w ramach ww. grup 



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020
Oś priorytetowa IX  - PI 10.1Oś priorytetowa IX  - PI 10.1

• Przewidywana procedura wyboru projektów - tryb konkursowy i pozakonkursowy (tryb pozakonkursowy 
planuje się zastosować w odniesieniu do projektu dotyczącego indywidualizacji procesu nauczania z 
uwzględnieniem wsparcia stypendialnego skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych, w tym szkół zawodowych, który wdrażany będzie przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego. Projekt ten będzie kontynuacją i rozszerzeniem programu stypendialnego, 
przewidzianego dotychczas w ramach Poddziałania 9.1.3 POKL - Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych)

• Terytorialny obszar realizacji - całe województwo; 

• Nie jest przewidziane wykorzystanie instrumentów finansowych

• Nie jest przewidziane wsparcie dużych projektów



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Priorytet Inwestycyjny (PI) 10.3: Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie 
o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, 
poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz 
promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i 
potwierdzanie nabytych kompetencji



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020
Oś priorytetowa IX  - PI 10.3Oś priorytetowa IX  - PI 10.3

Typy projektów:

• kształcenie osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych;

• podnoszenie kompetencji językowych oraz ICT wśród osób dorosłych;

• doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb edukacyjnych oraz wyboru 
odpowiedniej oferty kształcenia; 

• programy formalnego potwierdzania kwalifikacji uzyskanych drogą nieformalną lub 
pozaformalną.



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020
Oś priorytetowa IX  - PI 10.3Oś priorytetowa IX  - PI 10.3

Przewidywani beneficjenci:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Przewidywane grupy docelowe:

Osoby dorosłe, w szczególności osoby starsze i o niskich kwalifikacjach, osoby niepełnosprawne, 
które z własnej inicjatywy chcą podnosić, uzupełniać lub potwierdzać posiadane kwalifikacje.



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020
Oś priorytetowa IX  - PI 10.3Oś priorytetowa IX  - PI 10.3

• Przewidywana procedura wyboru projektów - tryb konkursowy i pozakonkursowy (tryb 
pozakonkursowy planuje się zastosować w odniesieniu do projektu dotyczącego podnoszenia 
kwalifikacji osób dorosłych w obszarze zawodów związanych z szeroko rozumianym zdrowiem i 
zabezpieczeniem społecznym, który wdrażany będzie przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego i podległe jednostki organizacyjne)

• Terytorialny obszar realizacji - całe województwo; 

• Nie jest przewidziane wykorzystanie instrumentów finansowych

• Nie jest przewidziane wsparcie dużych projektów



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Priorytet Inwestycyjny (PI) 10.3 BIS: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu 
zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich 
jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania 
programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez 
praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020
Oś priorytetowa IX  - PI 10.3 BISOś priorytetowa IX  - PI 10.3 BIS

Typy projektów:

• stworzenie i wdrożenie systemu integracji szkolnictwa zawodowego z otoczeniem społeczno-
gospodarczym, szkolnictwem wyższym oraz instytucjami rynku pracy;

• podnoszenie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego i jakości oferty edukacyjnej szkół/placówek 
prowadzących kształcenie zawodowe, w tym dostosowanie oferty edukacyjnej szkół 
zawodowych do regionalnych potrzeb (m.in. opracowanie i wdrażanie nowych kierunków 
nauczania, zmiany programowe, kursy i szkolenia, w tym kursy językowe itp.);



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020
Oś priorytetowa IX  - PI 10.3 BISOś priorytetowa IX  - PI 10.3 BIS

Typy projektów  - c.d:

• programy wsparcia nauczycieli w ich pracy zawodowej ukierunkowane m.in. na podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowanie, doradztwo i monitorowanie;

• rozwój oferty ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego w 
zakresie kształcenia dostosowanego do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy;

• kampanie wizerunkowe i informacyjne na rzecz szkolnictwa zawodowego;

• wdrażanie efektywnego systemu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego, w 
szczególności w gimnazjum.



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020
Oś priorytetowa IX  - PI 10.3 BISOś priorytetowa IX  - PI 10.3 BIS

Przewidywani beneficjenci:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020
Oś priorytetowa IX  - PI 10.3 BISOś priorytetowa IX  - PI 10.3 BIS

Przewidywane grupy docelowe:

• szkoły i placówki oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe i ich kadra

• uczniowie i słuchacze szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe 

• rodzice uczniów szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe 

• instruktorzy i nauczyciele praktycznej nauki zawodu 

• szkoły i placówki oświatowe realizujące kształcenie ogólne oraz ich uczniowie 

• rodzice uczniów szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne 

• otoczenie społeczno- gospodarcze szkół tj. m.in.: pracodawcy, szkoły wyższe, instytucje rynku 
pracy 

• osoby niepełnosprawne w ramach ww. grup 



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020
Oś priorytetowa IX  - PI 10.3 BISOś priorytetowa IX  - PI 10.3 BIS

• Przewidywana procedura wyboru projektów - tryb konkursowy i pozakonkursowy (tryb 
pozakonkursowy planuje się zastosować w odniesieniu do projektu w zakresie rozwoju wysokiej 
jakości szkolnictwa zawodowego, który wdrażany będzie przez Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie. Projekt będzie kontynuacją projektu realizowanego w perspektywie 2007-2013 w 
ramach działania 9.2 POKL – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego)

• Terytorialny obszar realizacji - całe województwo; 

• Nie jest przewidziane wykorzystanie instrumentów finansowych

• Nie jest przewidziane wsparcie dużych projektów



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój

Oś priorytetowa II: Spójność przestrzenna i społeczna

Priorytet Inwestycyjny (PI) 8.10: Aktywne i zdrowe starzenie się



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój
Oś priorytetowa II  - PI 8.10Oś priorytetowa II  - PI 8.10

Typy projektów:

• Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m.in. 
komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy 
wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami 
ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem;

• Ogólnokrajowe programy w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia;
• Upowszechnianie idei aktywnego i zdrowego starzenia się;
• Stworzenie i rozbudowanie sieci współpracy na rzecz aktywności zawodowej i zatrudnienia osób 

w wieku 50+;
• Wypracowanie i upowszechnianie rozwiązań z zakresu zarządzania wiekiem w miejscu pracy;
• Prowadzenie badań i analiz nad starzeniem się i sytuacją osób starszych oraz ich 

upowszechnianie.



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój
Oś priorytetowa II  - PI 8.10Oś priorytetowa II  - PI 8.10

Potencjalni beneficjenci:

• minister właściwy ds. zdrowia
• minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego
• Narodowy Fundusz Zdrowia
• podmioty posiadające potencjał do opracowywania programów profilaktycznych (np. uczelnie, 

szpitale kliniczne, instytuty badawcze)
• jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne
• publiczne i niepubliczne podmioty działające na rzecz aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób 

w wieku 50+.



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój
Oś priorytetowa II  - PI 8.10Oś priorytetowa II  - PI 8.10

Potencjalne grupy docelowe:

• instytucje odpowiedzialne za wdrażanie programów profilaktycznych
• pracodawcy i ich pracownicy
• podmioty włączone w sieć współpracy na rzecz aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób w 

wieku 50+
• osoby objęte programami profilaktycznymi

Nie jest przewidziane wykorzystanie instrumentów finansowych



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój

Oś priorytetowa II: Spójność przestrzenna i społeczna

Priorytet Inwestycyjny (PI) 10.1: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu 
kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej 
edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i 
ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych
ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój
Oś priorytetowa II  - PI 10.1Oś priorytetowa II  - PI 10.1

Typy projektów – cel 1 (Rozwój narzędzi polityki edukacyjnej):

• Rozwój narzędzi monitoringu, kontroli i ewaluacji systemu kształcenia i szkolenia oraz 
zwiększenie zdolności do ich wykorzystywania;

• Integracja i rozwijanie baz danych dotyczących systemu oświaty;

• Modernizacja systemu przygotowywania, przeprowadzania i organizacji egzaminów 
zewnętrznych;

• Wspieranie zarządzania w oświacie (w tym m. in.: zapewnienie rozwoju kompetencji kadry 
kierowniczej oświaty oraz stworzenie platformy wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń);



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój
Oś priorytetowa II  - PI 10.1Oś priorytetowa II  - PI 10.1

Typy projektów – cel 2 (Poprawa jakości pracy szkół i placówek oświatowych):

• Wzmocnienie systemu wspierania szkół i placówek ukierunkowanego na ich rozwój służący 
podniesieniu jakości kształcenia oraz zapewnieniu równego dostępu i równych szans;

• Opracowanie standardów i programów kształcenia i rozwoju zawodowego nauczycieli oraz 
przygotowanie kadr trenerskich do prowadzenia programów kształcenia nauczycieli;

• Wsparcie szkół w zakresie pracy z uczniem młodszym, w szczególności przy przechodzeniu na 
kolejny etap edukacyjny;



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój
Oś priorytetowa II  - PI 10.1Oś priorytetowa II  - PI 10.1

Typy projektów – cel 3 (Tworzenie warunków do rozwoju nowoczesnych metod wspierania 
uczenia się przez całe życie, dostosowanego do wyzwań gospodarki opartej na wiedzy):

• Opracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających wykorzystywanie nowoczesnych technologii w 
nauczaniu wszystkich przedmiotów, w tym rozwijanie oferty otwartych elektronicznych zasobów 
edukacyjnych;

• Doskonalenie podstaw programowych wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego oraz 
opracowanie modelowych programów nauczania;

• Opracowanie standardów i rozwijanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk 
przyrodniczych, a także uczenia się aktywnego i praktycznego na wszystkich poziomach kształcenia jako 
podstawy do uczenia się przez całe życie.



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój
Oś priorytetowa II  - PI 10.1Oś priorytetowa II  - PI 10.1

Potencjalni beneficjenci:

• Minister właściwy ds. oświaty i wychowania
• Ośrodek Rozwoju Edukacji
• Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
• Instytut Badań Edukacyjnych
• Centralna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne
• Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
• Centrum Informatyczne Edukacji



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój
Oś priorytetowa II  - PI 10.1Oś priorytetowa II  - PI 10.1

Potencjalne grupy docelowe:

• placówki doskonalenia nauczycieli,
• biblioteki pedagogiczne,
• poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
• pracownicy systemu oświaty,
• trenerzy do prowadzenia programów kształcenia nauczycieli,
• organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
• szkoły i placówki oświatowe różnego typu,
• właściwi ministrowie (w tym podmioty im podległe) nadzorujący szkoły i placówki oświatowe

Nie jest przewidziane wykorzystanie instrumentów finansowych



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój

Oś priorytetowa II: Spójność przestrzenna i społeczna

Priorytet Inwestycyjny (PI) 10.3: Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie 
o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, 
poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz 
promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i 
potwierdzanie nabytych kompetencji 



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój
Oś priorytetowa II  - PI 10.3Oś priorytetowa II  - PI 10.3

Typy projektów – cel 1 (Rozwój uczenia się przez całe życie przez budowę krajowego 
systemu kwalifikacji):

Projekty skierowane na stworzenie funkcjonującego zintegrowanego rejestru kwalifikacji jako 
głównego komponentu zmodernizowanego systemu kwalifikacji.

Typy projektów – cel 2 (Poprawa dostępności, jakości i adekwatności usług rozwojowych 
świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników)

Projekty skierowane na stworzenie funkcjonującego systemu zapewnienia dostępu i jakości usług 
rozwojowych dopasowany do potrzeb przedsiębiorstw i pracowników.



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój
Oś priorytetowa II  - PI 10.3Oś priorytetowa II  - PI 10.3

Typy projektów – cel 3 (Zapewnienie wykwalifikowanych kadr medycznych 
odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju):

• Wsparcie kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia 
potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju;

• Wsparcie kształcenia podyplomowego lekarzy realizowanego w innych formach niż specjalizacje;

• Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych;

• Doskonalenie zawodowe przedstawicieli innych niż ww. zawodów medycznych.



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój
Oś priorytetowa II  - PI 10.3Oś priorytetowa II  - PI 10.3

Potencjalni beneficjenci:

• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
• Minister właściwy ds. gospodarki
• Minister właściwy ds. zdrowia
• Minister właściwy ds. oświaty i wychowania
• Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
• Instytut Badań Edukacyjnych
• instytucje uprawnione do kształcenia kadr medycznych



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój
Oś priorytetowa II  - PI 10.3Oś priorytetowa II  - PI 10.3

Potencjalne grupy docelowe:

• szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ustawiczne oraz ich organy prowadzące
• uczelnie
• uczniowie, studenci i absolwenci
• podmioty świadczące usługi rozwojowe na rzecz przedsiębiorstw i ich pracowników (w tym m.in. 

instytucje szkoleniowe i szkoleniowo-doradcze, szkoły prowadzące kursy zawodowe, ośrodki 
dokształcania i doskonalenia zawodowego, centra kształcenia ustawicznego, centra kształcenia 
praktycznego, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego organizacje pozarządowe)

• instytucje otoczenia biznesu
• partnerzy społeczno-gospodarczy

Nie jest przewidziane wykorzystanie instrumentów finansowych



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój

Oś priorytetowa II: Spójność przestrzenna i społeczna

Priorytet Inwestycyjny (PI) 10.3 BIS: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu 
zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich 
jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania 
programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez 
praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój
Oś priorytetowa II  - PI 10.3 BISOś priorytetowa II  - PI 10.3 BIS

Typy projektów:

• Włączenie pracodawców w system identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-
zawodowych na rynku pracy, zwłaszcza w ujęciu sektorowym, w tym stworzenie i wsparcie 
funkcjonowania Rady Programowej ds. kompetencji oraz sektorowych rad ds. kompetencji;

• Rozwój współpracy szkół i placówek kształcenia i szkolenia zawodowego z ich otoczeniem;

• Modernizacja treści i metod kształcenia i szkolenia zawodowego z udziałem pracodawców;

• Rozwój doradztwa zawodowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

• Prowadzenie badań pozwalających na identyfikację i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-
zawodowych na rynku pracy przy udziale pracodawców.



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój
Oś priorytetowa II  - PI 10.3 BISOś priorytetowa II  - PI 10.3 BIS

Potencjalni beneficjenci:

• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

• Minister właściwy ds. gospodarki

• Minister właściwy ds. oświaty i wychowania

• Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

• Instytut Badań Edukacyjnych



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój
Oś priorytetowa II  - PI 10.3 BISOś priorytetowa II  - PI 10.3 BIS

Potencjalne grupy docelowe:

• szkoły i placówki systemu oświaty, w tym prowadzące kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz 
ich organy prowadzące

• uczelnie wyższe

• uczniowie, studenci i absolwenci

• przedsiębiorstwa i ich pracownicy

• pozostali właściwi ministrowie (w tym podmioty im podległe) nadzorujący szkoły i placówki 
oświatowe

Nie jest przewidziane wykorzystanie instrumentów finansowych



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój

Oś priorytetowa III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Priorytet Inwestycyjny (PI) 10.2: Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa 
wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i 
poziomu osiągnięć, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji.



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój
Oś priorytetowa III  - PI 10.2Oś priorytetowa III  - PI 10.2

Typy projektów – cel 1 (Zapewnienie kształcenia na poziomie wyższym odpowiadającego 
potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa):

• Dostosowanie programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych oraz ich realizacja, 
ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności, kompetencje miękkie 
potrzebne w przyszłej pracy oraz postawy przedsiębiorcze;

• Wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym, tym studiów dualnych, kształcących 
równocześnie praktyczne umiejętności zawodowe i kompetencje miękkie studentów, dzięki 
uwzględnieniu m.in. ściśle powiązanych z programem kształcenia staży i praktyk zawodowych;

• Zamawianie kształcenia w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, w tym na 
wniosek pracodawców/organizacji pracodawców, dokonywane w oparciu o analizy i prognozy 
potwierdzające potrzebę kształcenia w określonych obszarach;



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój
Oś priorytetowa III  - PI 10.2Oś priorytetowa III  - PI 10.2

Typy projektów – cel 1 (Zapewnienie kształcenia na poziomie wyższym odpowiadającego 
potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa) - c.d:

• Wsparcie wysokiej jakości programów stażowych dla studentów i doktorantów (tego typu 
wsparcie może stanowić element działań w ramach realizowanych programów kształcenia, 
zamawiania kształcenia lub stanowić odrębny rodzaj projektów);

• Wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje (np. akademickie biura karier), 
wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy;

• Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji uczelni jako forum aktywności społecznej 
np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi;



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój
Oś priorytetowa III  - PI 10.2Oś priorytetowa III  - PI 10.2

Typy projektów – cel 2 (Podniesienie jakości studiów doktoranckich i zapewnienie ich 
uczestnikom właściwych warunków rozwoju):

• Zamawianie i realizacja wysokiej jakości, interdyscyplinarnych programów studiów doktoranckich 
o zasięgu krajowym i międzynarodowym;

• Wsparcie dla tworzenia wspólnych studiów doktoranckich z jednostkami naukowymi i 
instytutami badawczymi oraz międzynarodowych studiów doktoranckich;

• Rozwój programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, 
wspierających innowacyjność kraju;



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój
Oś priorytetowa III  - PI 10.2Oś priorytetowa III  - PI 10.2

Typy projektów – cel 3 (Wsparcie otwartości i mobilności międzynarodowej szkolnictwa 
wyższego):
• Wsparcie realizacji programów studiów w językach obcych, skierowanych zarówno do  studentów z Polski, jak i 

do cudzoziemców;

• Wsparcie możliwości studiowania w Polsce przez cudzoziemców oraz możliwości studiowania w 
międzynarodowym kontekście przez polskich studentów i doktorantów - m.in. poprzez międzynarodowe 
programy studiów (w tym studiów doktoranckich) oraz międzynarodowe szkoły letnie;

• Zwiększenie liczby wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub 
artystycznej, uczestniczących w prowadzeniu programów kształcenia w polskich uczelniach;

• Wzmocnienie rozpoznawalności polskich uczelni poprzez wsparcie uzyskiwania zagranicznych akredytacji przez 
polskie uczelnie i programy kształcenia;

• Wsparcie uczestnictwa wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych konkursach lub zawodach;



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój
Oś priorytetowa III  - PI 10.2Oś priorytetowa III  - PI 10.2

Typy projektów – cel 4 (Poprawa jakości dydaktyki i rozwój systemów zarządzania w 
uczelniach):
• Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami np. tworzenie repozytorium prac 

dyplomowych, obsługa tzw. programów antyplagiatowych, tworzenie otwartych zasobów 
edukacyjnych;

• Rozwijanie narzędzi udostępniania informacji i danych o szkolnictwie wyższym;

• Rozwój kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach, w szczególności 
w zakresie zarządzania finansami

• Wsparcie procesów konsolidacji uczelni;

• Zagraniczne i krajowe staże dydaktyczne oraz inne formy edukacyjne podnoszące kompetencje 
naukowe i dydaktyczne nauczycieli akademickich i doktorantów;

• Rozwój potencjału dydaktycznego kadr uczelni;



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój
Oś priorytetowa III  - PI 10.2Oś priorytetowa III  - PI 10.2

Typy projektów – cel 5 (Rozwój kształcenia przeddyplomowego na kierunkach 
medycznych, w szczególności poprzez rozwój umiejętności praktycznych studentów tych 
kierunków):

• Wsparcie systemu kształcenia praktycznego studentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo 
poprzez tworzenie centrów symulacji medycznej do nauki pielęgniarstwa i położnictwa;

• Wsparcie kształcenia przeddyplomowego na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym 
poprzez finansowanie programów rozwojowych dla uczelni i instytutów badawczych 
uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów 
symulacji medycznej.



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój
Oś priorytetowa III  - PI 10.2Oś priorytetowa III  - PI 10.2

Potencjalni beneficjenci:

• Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego

• Minister właściwy ds. zdrowia

• uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój
Oś priorytetowa III  - PI 10.2Oś priorytetowa III  - PI 10.2

Potencjalne grupy docelowe:

• uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym

• osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym

• pracodawcy/organizacje pracodawców

• minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego

• pozostali właściwi ministrowie nadzorujący uczelnie

Nie jest przewidziane wykorzystanie instrumentów finansowych



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój

Oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Priorytet Inwestycyjny: oś priorytetowa IV obejmuje wszystkie priorytety z celów 
tematycznych 8-11



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój
Oś priorytetowa IVOś priorytetowa IV

Szkoły i placówki oświaty, a także uczelnie zostały wskazane jako potencjalni 
beneficjenci  w ramach:

• Innowacji społecznych

• Programów mobilności ponadnarodowej

• Działań współpracy ponadnarodowej



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój
Oś priorytetowa IVOś priorytetowa IV

Przykładowe typy operacji:

• W ramach innowacji społecznych:
- wstępne opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie oraz włączenie do polityki i praktyki;
- inkubacja nowych zalążkowych pomysłów, w tym ich rozwinięcie i opracowanie, oraz 

przetestowanie i upowszechnienie, a także podjęcie działań w zakresie włączenia do polityki i 
praktyki.

• W ramach programów mobilności ponadnarodowej:
- programy mobilności ponadnarodowej na zasadach określonych dla programu Erasmus+71 

obejmujące m.in. staże, praktyki, wymianę studentów;
- programy mobilności ponadnarodowej obejmujące m.in. staże, praktyki, wymianę pracowników, 

job-shadowing.



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój
Oś priorytetowa IVOś priorytetowa IV

Przykładowe typy operacji - c.d.:

• W ramach działań współpracy ponadnarodowej:

- wypracowanie nowych rozwiązań we współpracy z partnerem zagranicznym i ich wdrożenie;

- import, eksport nowych rozwiązań i ich zaadaptowanie oraz wdrożenie;

- wymiana informacji i doświadczeń;

- równoległe tworzenie nowych rozwiązań;

- wsparcie sieci współpracy.



Dofinansowanie na działalność dydaktyczną

jednostek naukowych

Demarkacja między RPO WP a PO WER

Poziom krajowy (PO WER) Poziom regionalny (RPO WP)

PI 10.1

Wsparcie poprawy ram funkcjonowania polityki w 
obszarze objętym priorytetem inwestycyjnym

Wsparcie skierowane do placówek przedszkolnych i 
szkół

PI 10.3

Wsparcie poprawy ram funkcjonowania polityki w 
obszarze objętym priorytetem inwestycyjnym

Wsparcie skierowane do indywidualnych osób mające
na celu zdobycie nowych, zmianę lub podniesienie ich
kwalifikacji i umiejętności oraz do szkół zawodowych

PI 10.3 BIS

Wsparcie poprawy ram funkcjonowania polityki w 
obszarze objętym priorytetem inwestycyjnym

Wsparcie skierowane do szkół zawodowych



Inne obszary wsparcia uczelni



Inne obszary wsparcia uczelni

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego 2014-2020Województwa Podkarpackiego 2014-2020

(RPO WP)

Program Operacyjny
Polska Cyfrowa

(PO PC)

Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

(PO IŚ)



Inne obszary wsparcia uczelni

1. Wsparcie uczelni i szkół artystycznych w ramach PO IŚ

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

• Oś priorytetowa VI: Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego

• PI 6.3: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i 
kulturowego



Inne obszary wsparcia uczelni

1. Wsparcie uczelni i szkół artystycznych w ramach PO IŚ (Oś IV – PI 6.3)

• Uczelnie i szkoły artystyczne będą mogły uzyskać wsparcie w tym obszarze , ponieważ 
oferują one przestrzeń dla działalności twórczej, wystawienniczej i innej, spełniając 
przez to rolę aktywnych instytucji kultury.

• Realizowane projekty będą się również przyczyniać do wzrostu kompetencji 
kulturowych oraz – w szczególności w odniesieniu do projektów związanych ze 
szkolnictwem artystycznym – do wzrostu kreatywności społeczeństwa.



Inne obszary wsparcia uczelni

1. Wsparcie uczelni i szkół artystycznych w ramach PO IŚ (Oś IV – PI 6.3)

• Przewidywana procedura wyboru projektów: konkursowa oraz pozakonkursowa

• Przewidywana forma wsparcia: instrumenty bezzwrotne 

• Przewidywana jest realizacja dużych projektów

• Terytorialny obszar realizacji: cała Polska (ze szczególnych uwzględnieniem miast i ich 
obszarów funkcjonalnych)



Inne obszary wsparcia uczelni

2.1. Wsparcie uczelni medycznych w ramach PO IŚ

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

• Oś priorytetowa VII: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

• PI 9.1: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do 
rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie 
stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług 
społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do 
usług na poziomie społeczności lokalnych



Inne obszary wsparcia uczelni

2.1. Wsparcie uczelni medycznych w ramach PO IŚ (Oś VII – PI 9.1)

• W ramach tej osi planowane jest wsparcie projektów dotyczących infrastruktury 
ratownictwo medycznego, a także infrastruktury ponadregionalnych podmiotów 
leczniczych.

• W związku z powyższym, w katalogu beneficjentów wymienia się:
- podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa 

medycznego oraz
- podmioty lecznicze (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształcenia) utworzone 

przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną 
lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie 
nauk medycznych, instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe 
w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia.



Inne obszary wsparcia uczelni

2.1. Wsparcie uczelni medycznych w ramach PO IŚ (Oś VII – PI 9.1)

Przewidywane typy projektów dotyczących infrastruktury ponadregionalnych podmiotów 
leczniczych:

- wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych 
udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, 
dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno-stawowo-
mięśniowego, układu oddechowego, psychicznym (roboty budowlane, doposażenie);

- wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych 
udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych w zakresie ginekologii, 
położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci 
(roboty budowlane, doposażenie);

- wsparcie pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką 
współpracujących z jednostkami wymienionymi powyżej.



Inne obszary wsparcia uczelni

2.1. Wsparcie uczelni medycznych w ramach PO IŚ (Oś VII – PI 9.1)

• Przewidywana procedura wyboru projektów: konkursowa oraz pozakonkursowa

• Przewidywana forma wsparcia: instrumenty bezzwrotne 

• Nie jest przewidywana realizacja dużych projektów

• Terytorialny obszar realizacji: cała Polska (ze szczególnych uwzględnieniem dużych 
ośrodków miejskich) 



Inne obszary wsparcia uczelni

2.2. Wsparcie uczelni medycznych w ramach PO PC

• Program Operacyjny Polska Cyfrowa

• Oś priorytetowa II: E-Administracja i otwarty rząd

• PI 2.3: Wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych dla e-
administracji, e-learningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia



Inne obszary wsparcia uczelni

2.2. Wsparcie uczelni medycznych w ramach PO PC (Oś II – PI 2.3)

• W ramach tej osi interwencja obejmie wsparcie podmiotów publicznych w tworzeniu i rozwoju 
nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem usług o 
wysokim poziomie e-dojrzałości, bezpieczeństwa oraz integracji usług na wspólnej platformie 
elektronicznych usług administracji publicznej.

• W projektach dziedzinowych priorytetowo traktowane będą projekty wpisane w kluczowe 
obszary, zawarte w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) – są to m.in. ochrona 
zdrowia, nauka i szkolnictwo wyższe.

• Jako beneficjentów w tej owi wskazano zatem jednostki administracji rządowej oraz jednostki im 
podległe lub przez nie nadzorowane, sądy i jednostki prokuratury, konsorcja ww. podmiotów z 
przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami 
leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.



Inne obszary wsparcia uczelni

2.2. Wsparcie uczelni medycznych w ramach PO PC (Oś II – PI 2.3)

Przewidywane typy projektów:

• Elektronizacja nowych usług oraz poprawa funkcjonalności usług istniejących poprzez:

- uporządkowanie rejestrów publicznych oraz zapewnienie ich interoperacyjności

- optymalizacja wykorzystania infrastruktury dzięki zastosowaniu technologii chmury 
obliczeniowej

- zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

• Szkolenia stanowiskowe podnoszące kompetencje urzędników  obsługujących  usługi  świadczone  
drogą elektroniczną,  z  uwzględnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego



Inne obszary wsparcia uczelni

2.2. Wsparcie uczelni medycznych w ramach PO PC (Oś II – PI 2.3)

• Przewidywana procedura wyboru projektów: konkursowa oraz pozakonkursowa

• Nie jest przewidziane wykorzystanie instrumentów finansowych

• Nie jest przewidywana realizacja dużych projektów



Inne obszary wsparcia uczelni

PI 2.3 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego

• Zawiera się w osi priorytetowej II: Cyfrowe Podkarpacie

• Przykładowe projekty:

- w zakresie  rozwoju  e-usług  publicznych  oraz  informatyzacji  instytucji  szczebla  
regionalnego i lokalnego – poprawa  funkcjonalności i dojrzałości usług publicznych, integracja  
usług,  rozwój  infrastruktury  informatycznej,  wsparcie  systemów elektronicznego  
zarządzania  dokumentacją,  podpisu  elektronicznego,  rejestrów  publicznych, rozwój aplikacji 
i systemów bazodanowych;

- w zakresie  udostępniania informacji – wsparcie  cyfryzacji  i udostępnianie zasobów, rozwój  
repozytoriów cyfrowych wraz z infrastrukturą  dla bezpiecznego przechowywania 
udostępnianych zasobów



Inne obszary wsparcia uczelni

PI 2.3 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego

Potencjalni beneficjenci:

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

• jednostki  organizacyjne  jednostek  samorządu  terytorialnego  posiadające  osobowość prawną

• podmioty działające w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia

• osoby  prawne  i  fizyczne  będące  organami  prowadzącymi  szkoły  i  placówki  tworzące system 
oświaty 

• szkoły wyższe

• jednostki badawczo-rozwojowe 

• jednostki naukowe

• instytucje kultury



Inne obszary wsparcia uczelni

PI 2.3 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego

• Przewidywana procedura wyboru projektów - tryb konkursowy i pozakonkursowy

• Terytorialny obszar realizacji - całe województwo; 

• Nie jest przewidziane wykorzystanie instrumentów finansowych

• Nie jest przewidziane wsparcie dużych projektów



Inne obszary wsparcia uczelni

3. Wsparcie studentów kierunków informatycznych w ramach PO PC (e-pionier)

• Program Operacyjny Polska Cyfrowa

• Oś priorytetowa III: Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa

• PI 2.2: Rozwój produktów i usług opartych na technologie informacyjno-komunikacyjne 
(TIK), handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK



Inne obszary wsparcia uczelni

3. Wsparcie studentów kierunków informatycznych w ramach PO PC (e-pionier)

• W ramach tej osi realizowany jest m.in. cel szczegółowy 6 PO PC: Pobudzanie potencjału 
uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w 
gospodarce i administracji.

• Celem działania jest wykorzystanie potencjału uzdolnionych studentów kierunków z zakresu 
TIK do rozwiązywania istotnych problemów społecznych i gospodarczych.



Inne obszary wsparcia uczelni

3. Wsparcie studentów kierunków informatycznych w ramach PO PC (e-pionier)

Charakter  wsparcia będzie się opierać na realizacji przedsięwzięć, których przedmiotem będą 
pomysły na rozwiązywanie problemów istotnych społecznie lub gospodarczo i bazujących na 
narzędziach oferowanych przez TIK. W ramach wsparcia prowadzona będzie weryfikacja 
technologiczna i biznesowa proponowanych rozwiązań.

Studentom kierunków TIK oraz interdyscyplinarnym zespołom studentów zostanie jednocześnie 
zapewniony coaching, mentoring (z udziałem doświadczonych praktyków), doradztwo, a także 
pogłębianie wiedzy i rozwój kompetencji poprzez możliwość np. udziału w warsztatach, seminariach, 
stażach, czy też wizytach studyjnych.

Zakłada się, że część wsparcia może być ukierunkowana na projekty studentów/interdyscyplinarnych 
zespołów studentów rozwijające innowacyjne produkty/usługi do wykorzystania w działalności 
społecznej, biznesowej lub administracji publicznej.



Inne obszary wsparcia uczelni

3. Wsparcie studentów kierunków informatycznych w ramach PO PC (e-pionier)

• Grupą docelową są studenci kierunków z zakresu TIK

• W grupie beneficjentów został wskazany tylko beneficjent systemowy

• Przewiduje się możliwość zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego



Możliwości finansowania projektów Możliwości finansowania projektów 
uczelni w programach krajowych i 
inicjatywach Komisji Europejskiej



Możliwości finansowania projektów uczelni w programach 
krajowych i inicjatywach Komisji Europejskiej

1. Program HORYZONT 20201. Program HORYZONT 2020

Horyzont 2020 to program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 
2014-2020. Łączy on w sobie trzy dotychczasowe programy/inicjatywy: 

• 7. Program Ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego oraz demonstracji,

• Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (w części dotyczącej 
innowacji)

• Europejski Instytut Innowacji i Technologii.



Możliwości finansowania projektów uczelni w programach 
krajowych i inicjatywach Komisji Europejskiej

1. Program HORYZONT 20201. Program HORYZONT 2020

Ideą programu jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji 
naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy 
technologii.

Jest to największy program ramowy w historii UE poświęcony nauce – jego budżet na 
lata 2014-2020 wynosi ok. 80 mld euro.



Możliwości finansowania projektów uczelni w programach 
krajowych i inicjatywach Komisji Europejskiej

1. Program HORYZONT 20201. Program HORYZONT 2020

Sieć Krajowych Punktów Kontaktowych Programów Badawczych UE
ul. Krzywickiego 34
02-078 Warszawa

Tel. (22) 828-74-83 /86/87/92
kpk@kpk.gov.pl

Region Południowy (woj. małopolskie, podkarpackie)
Politechnika Krakowska, Centrum Transferu Technologii (CTT PK)

tel. (12) 628-26-60
aarmula@transfer.edu.pl

http://www.transfer.edu.pl/pl/



Możliwości finansowania projektów uczelni w programach 
krajowych i inicjatywach Komisji Europejskiej

2. Programy krajowe, strategiczne i międzynarodowe Narodowego Centrum 2. Programy krajowe, strategiczne i międzynarodowe Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju (NCBiR)

• Program Badań Stosowanych (wsparcie projektów badawczych o charakterze 
aplikacyjnym)

• INNOTECH (wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z uczelniami i jednostkami 
badawczymi sektora publicznego)

• INNOLOT (finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad 
innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu lotniczego)

• INNOMED (finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad 
innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie medycyny)



Możliwości finansowania projektów uczelni w programach 
krajowych i inicjatywach Komisji Europejskiej

2. Programy krajowe, strategiczne i międzynarodowe Narodowego Centrum 2. Programy krajowe, strategiczne i międzynarodowe Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju (NCBiR)

• CuBR (badania i prace rozwojowe związane z nowymi technologiami wydobycia, procesami 
metalurgicznymi, przetwórczymi, nowymi wyrobami i ich recyklingiem)

• Blue Gas (rozwój technologii w obszarze związanym z wydobyciem gazu łupkowego w 
Polsce i ich wdrożenie w działalności gospodarczej operujących w Polsce przedsiębiorstw)

• Gekon (Generator Koncepcji Ekologicznych - zwiększenie innowacyjności polskiej 
gospodarki poprzez rozwój technologii proekologicznych.)

• BRIdge (program pilotażowy - wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-
rozwojowych poprzez rozwijanie, testowanie i wdrażanie w praktyce nowych instrumentów 
interwencyjnych)



Możliwości finansowania projektów uczelni w programach 
krajowych i inicjatywach Komisji Europejskiej

2. Programy krajowe, strategiczne i międzynarodowe Narodowego Centrum 2. Programy krajowe, strategiczne i międzynarodowe Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju (NCBiR)

• STRATEGMED (uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób 
cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i 
prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach: kardiologii i kardiochirurgii, 
onkologii, neurologii i zmysłów medycyny regeneracyjnej) 

• GRAF-TECH (badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania przygotowujące do 
wdrożenia produktów opartych na wykorzystaniu unikalnych właściwości grafenu)

• Demonstrator+ (wzmocnienie transferu wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych w skali demonstracyjnej)



Możliwości finansowania projektów uczelni w programach 
krajowych i inicjatywach Komisji Europejskiej

2. Programy krajowe, strategiczne i międzynarodowe Narodowego Centrum 2. Programy krajowe, strategiczne i międzynarodowe Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju (NCBiR)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
ul. Nowogrodzka 47a

00-695, Warszawa
tel.: (22) 390-74-01

sekretariat@ncbr.gov.pl

http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/ 
http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/ 



Możliwości finansowania projektów uczelni w programach 
krajowych i inicjatywach Komisji Europejskiej

3. Inne programy badawcze Unii Europejskiej administrowane przez Dyrekcję 3. Inne programy badawcze Unii Europejskiej administrowane przez Dyrekcję 
Generalną ds. badań i innowacji w Komisji Europejskiej

IMS – inteligentne systemy produkcji (kierowany przez sektor przemysłowy międzynarodowy 
program badań i rozwoju, którego celem jest tworzenie nowej generacji technologii produkcyjnych i 
przetwórczych);

Fundusz Badawczy Węgla i Stali (serwis informacyjny na temat nowego programu badawczego 
Wspólno Europejskich poświęconego problematyce węgla i stali , który przedstawia możliwości 
uzyskania dofinansowania, wytyczne dotyczące kwestii prawnych i dane kontaktowe);



Możliwości finansowania projektów uczelni w programach 
krajowych i inicjatywach Komisji Europejskiej

3. Inne programy badawcze Unii Europejskiej administrowane przez Dyrekcję 3. Inne programy badawcze Unii Europejskiej administrowane przez Dyrekcję 
Generalną ds. badań i innowacji w Komisji Europejskiej

ESTEP – Europejska Platforma Technologiczna Stali (serwis przedstawiający ogólny przegląd 
Europejskiej Platformy Technologicznej Stali, zawierający wszystkie istotne informacje na temat 
historii, celów, kluczowych dokumentów i najnowszych osiągnięć);

Europejskie platformy technologiczne (ukierunkowane przemysłowo fora interesariuszy, które 
opracowują krótko- i długoterminowe programy oraz plany badań i innowacji na szczeblu UE i 
krajowym, finansowane ze środków prywatnych i publicznych).



Możliwości finansowania projektów uczelni w programach 
krajowych i inicjatywach Komisji Europejskiej

3. Inne programy badawcze Unii Europejskiej administrowane przez Dyrekcję 3. Inne programy badawcze Unii Europejskiej administrowane przez Dyrekcję 
Generalną ds. badań i innowacji w Komisji Europejskiej

Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju CORDIS: 
http://cordis.europa.eu/guidance/about-programmes_pl.html

Dyrekcja Generalna ds. Badań i Innowacji w Komisji Europejskiej (ang.):
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=dg



Możliwości finansowania projektów uczelni w programach 
krajowych i inicjatywach Komisji Europejskiej

4. Program Erasmus+ na lata 2014-20204. Program Erasmus+ na lata 2014-2020

Erasmus jest programem skierowanym dla uczelni, ich studentów i pracowników w zakresie 
wsparcia:

- międzynarodowej współpracy szkół wyższych,

- wyjazdów studentów za granicę na część studiów i praktykę;

- promowania mobilności pracowników uczelni.



Możliwości finansowania projektów uczelni w programach 
krajowych i inicjatywach Komisji Europejskiej

4. Program Erasmus+ na lata 2014-20204. Program Erasmus+ na lata 2014-2020

Uprawnione instytucje:

• Szkoły wyższe oraz instytuty PAN prowadzące studia doktoranckie

• Instytucje/firmy specjalizujące się w pośrednictwie w organizowaniu zagranicznych praktyk 
studenckich

• Instytucje specjalizujące się w nauczaniu języka polskiego jako obcego.



Możliwości finansowania projektów uczelni w programach 
krajowych i inicjatywach Komisji Europejskiej

4. Program Erasmus+ na lata 2014-20204. Program Erasmus+ na lata 2014-2020

Inne informacje:

• Karta Uczelni Erasmusa – dokument uprawniający szkoły wyższe do udziału w programie 
Erasmus (nie jest to równoznaczne z przyznaniem funduszy!);

• Wnioski o przyznanie funduszy składają instytucje, a nie indywidualni beneficjenci (studenci i 
pracownicy szkół wyższych zwracają się o dofinansowanie do swoich macierzystych uczelni).



Możliwości finansowania projektów uczelni w programach 
krajowych i inicjatywach Komisji Europejskiej

4. Program Erasmus+ na lata 2014-20204. Program Erasmus+ na lata 2014-2020

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Program Erasmus, Erasmus Mundus, Tumpus, Eksperci Bolońscy

Ul. Mokotowska 43

00-551 Warszawa

tel. (22) 463-13-60

www.erasmus.org.pl



Pozostałe możliwości wsparcia Pozostałe możliwości wsparcia 
instytucji naukowych



Pozostałe możliwości wsparcia instytucji naukowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020

• Oś priorytetowa III: Czysta Energia

- PI 4.1: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

• Oś priorytetowa IV: Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego

- PI 6.4: Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz 
wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną 
infrastrukturę

- PI 6.5 Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska 
miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w 
tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań 

służących zmniejszeniu hałasu 



Pozostałe możliwości wsparcia instytucji naukowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020

• Oś priorytetowa VI: Spójność przestrzenna i społeczna

- PI 9.2: Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na 
obszarach miejskich i wiejskich 

Program Operacyjny Polska Wschodnia

• Oś priorytetowa II: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

- PI 3.1: Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego 
wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm, z 
uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości

- PI 3.2: opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w 
celu internacjonalizacji



Źródła informacji o Funduszach Źródła informacji o Funduszach 
Europejskich



Źródła informacji o Funduszach Europejskich

Punkty informacyjne Funduszy Europejskich w woj. podkarpackim

Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Rzeszowie

al. Ł. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

tel. (17) 747-64-15, (17) 747-64-82

www.fundusze.podkarpackie.pl



Źródła informacji o Funduszach Europejskich

Punkty informacyjne Funduszy Europejskich w woj. podkarpackim

Lokalne Punkty Informacyjne

Krosno
Mielec
Sanok

Przemyśl
Tarnobrzeg



Źródła informacji o Funduszach Europejskich

Portale internetowe i inne źródła informacji

• Portal Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

• RPO WP 2014-2020: http://www.rpo.podkarpackie.pl/perspektywa/index.php/rpo-wp-2014-
2020

• PO WER: http://www.efs.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx

• PO IŚ 2014-2020: http://www.pois.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx

• PO PC: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/polska_cyfrowa/Strony/glowna.aspx

• PO IR: http://www.poig.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx

• PO PW: http://www.polskawschodnia.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx

• Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: www.mir.gov.pl

• Portal Innowacji: www.pi.gov.pl
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