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MAKSYMALNY POZIOM 

DOFINANSOWANIA 

PROJEKTU

1
Ministerstwo Inwestycji i 

Rozwoju

POWR.04.02.00-IZ.00-

00-002/17

4.2 Programy mobilności 

ponadnarodowej, Wiedza 

Edukacja Rozwój 

Programy mobilności ponadnarodowej (staż/praktyka/ jednostronna wymiana pracowników) dla przedstawicieli miast, których fiszka 

projektowa została wybrana do etapu II konkursu dotacji HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez 

mieszkańców, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

od 19.01.2018 do 

30.03.2018
2 500 000 PLN 97,00%

2
Centrum Projektów 

Europejskich (CPE)

POWR.04.03.00-IP.07-

00-001/18

4.3 Współpraca 

ponadnarodowa, Wiedza 

Edukacja Rozwój 

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem 

zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.Nowe rozwiązanie - to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w 

całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce.Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo 

ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość 

dodaną; wnioskodawca załącza do wniosku kopię umowy o współpracy ponadnarodowej.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu:

1. Modernizacja instytucji działających na rynku pracy, takich jak publiczne i prywatne służby zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie 

do potrzeb rynku pracy oraz lepszej współpracy instytucji i właściwych zaangażowanych podmiotów,

2. Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 

świadczonych w interesie ogólnym,

3. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i 

solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia,

4. 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,

5. 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,

6. Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu 

krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego 

rządzenia.

od 28.02.2018 do 

31.03.2018
20 000 000 PLN 97,00%

3
Ministerstwo Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej

POWR.02.05.00-IP.03-

00-017/18

2.5 Skuteczna pomoc 

społeczna, Wiedza Edukacja 

Rozwój 

Działania obejmujące opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu 

społecznemu  na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego.

od 19.03.2018 do 

06.04.2018
10 906 665 PLN 100,00%.

4
Ministerstwo Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej

POWR.02.05.00-IP.03-

00-018/18

2.5 Skuteczna pomoc 

społeczna, Wiedza Edukacja 

Rozwój 

Działania edukacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej na rzecz osób kierujących schroniskami dla osób bezdomnych lub do 

kandydatów na kierowników.

Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wskazanym w 

SzOOP, może być wyłącznie instytucja, która uzyskała zgodę Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych z zakresu 

organizacji pomocy społecznej podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu 

organizacji pomocy społecznej.

Wnioskodawca powinien być ujęty w Wykazie podmiotów, które uzyskały 

zgodę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń 

specjalizacyjnych z organizacji pomocy społecznej, publikowanym na stronie 

internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

od 24.03.2018 do 

15.04.2018
3250 000 PLN 97%.

KONKURSY POWER/POPC -aktualne



5 Ministerstwo Sprawiedliwości 
POWR.02.17.00-IP.04-

00-002/18

2.17 Skuteczny wymiar 

sprawiedliwości, Wiedza 

Edukacja Rozwój 

Działania obejmujące organizację trzech typów dwusemestralnych studiów podyplomowych dla min. 70 uczestników (sędziów, 

prokuratorów, asesorów sądowych i prokuratorskich) w każdym z typów. Konkurs stanowi kontynuację studiów podyplomowych 

zorganizowanych w ramach konkursu z 2016 roku (nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/16), które cieszą się dużym zainteresowaniem 

uczestników. Dofinansowanie na dany typ studiów otrzyma tylko jeden projekt.

W ramach konkursu przewiduje się wybór do dofinansowania po jednym projekcie w każdym z nw. typów:

a)  I typ – Prawo karne gospodarcze zintegrowane z wiedzą pozaprawną przydatną w ściganiu przestępczości gospodarczej/skarbowej i 

w orzekaniu w sprawach przestępstw gospodarczych dla sędziów i asesorów sądowych wydziałów karnych oraz dla prokuratorów i 

asesorów prokuratorskich;

b) II typ - Prawo cywilne i gospodarcze z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, zintegrowane z wiedzą pozaprawną przydatną do 

rozstrzygania sporów dla sędziów i asesorów sądowych wydziałów cywilnych i gospodarczych;

c)  III typ - Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe i finansowe zintegrowane z wiedzą pozaprawną przydatną w rozstrzyganiu spraw 

gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa restrukturyzacyjnego dla sędziów wydziałów 

gospodarczych/upadłościowych oraz dla prokuratorów i asesorów prokuratorskich ścigających przestępczość gospodarczą / finansową.                                                                                                                           

W ramach konkursu realizowane są następujące typy projektów: szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych 

pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek 

organizacyjnych prokuratury oraz mediatorów z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki 

śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności 

intelektualnej, prawa upadłościowego.

od 19.03.2018 do 

03.04.2018
1 323 000 PLN

100%, a maksymalna 

kwota dofinansowania 

projektu - 441 000 PLN.

6
Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji

POWR.02.18.00-IP.01-

00-001/18

2.18 Wysokiej jakości usługi 

administracyjne, Wiedza 

Edukacja Rozwój 

W ramach konkursu planowane jest wsparcie projektów obejmujących wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających 

efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w następujących obszarach, istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej:

    1)podatki i opłaty lokalne, poprzez:

        -elektronizację procesu obsługi podatkowej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, automatyzację rozliczeń oraz 

poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy; doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie m.in. 

obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa;

        -wdrażanie rozwiązań zarządczych w urzędach JST poprawiających jakość obsługi przedsiębiorców w szczególności w zakresie: 

zarządzania satysfakcją klienta, zarządzania jakością, zarządzania procesowego, dostępem do informacji publicznej;

    2)zarządzanie nieruchomościami, w szczególności w zakresie gospodarowania lokalami użytkowymi, poprzez:

       - wdrażanie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i 

nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje, poprawa obsługi klienta z wykorzystaniem m.in. narzędzi zarządzania 

satysfakcją;

        -doskonalenie kompetencji kadr samorządowych m.in. w zakresie zarządzania samorządowym zasobem nieruchomości, zasobem 

nieruchomości Skarbu Państwa, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa; wsparcie administracji samorządowej w 

zakresie opracowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości, zagospodarowania pustostanów, skutecznej realizacji umów 

najmu i dzierżawy, elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i 

kontroli zarządców zasobów nieruchomości.

d 26.03.2018 do 16.04.2018 31 000 000 PLN 84,28%

7
Centrum Projektów Polska 

Cyfrowa

POPC.03.02.00-IP.01-00-

003/18

3.2 Innowacyjne rozwiązania 

na rzecz aktywizacji cyfrowej 

(III nabór), Polska Cyfrowa 

Celem projektów jest wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.
od 28.02.2018 do 

27.04.2018
50 000 000 PLN 

100% (minimalna 

wartość projektu w 

wysokości 20 000 

000,00 PLN oraz 

maksymalna wartość 

dofinansowania 

projektu w wysokości 

50 000 000,00PLN)

8
Centrum Projektów Polska 

Cyfrowa

POPC.03.01.00-IP.01-00-

003/17

3.1 Działania szkoleniowe na 

rzecz rozwoju kompetencji 

cyfrowych (III nabór), Polska 

Cyfrowa 

Działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych.

W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych, aniżeli stacjonarne kursy i 

szkolenia, form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne 

narzędzia TIK. W tym kontekście dopuszczalne są projekty kompleksowe łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

Działanie jest realizowane poprzez projekty grantowe. W projekcie grantowym występuje operator (wnioskodawca oraz ewentualni 

partnerzy) oraz grantobiorcy (JST na poziomie gmin – samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi).

Instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
od 04.09.2017 do 

30.04.2018
160 000 000 PLN 99,00%


