
Numer i nazwa Priorytetu/Działania/

Poddziałania

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie Planowany termin 

rozpoczęcia naborów

Orientacyjna kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w 

ramach konkursu – kwota 

dofinansowania publicznego w 

złotówkach [mln zł]

Instytucja ogłaszająca 

konkurs

Informacje dodatkowe

1 2 3 4 5 6

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2015 roku

działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2015 roku

działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, w tym:

poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności 

energetycznej w budynkach publicznych

1. Wsparcie projektów inwestycyjnych dotyczących głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej 

budynków publicznych obejmującej takie elementy  jak:

• ocieplenie, przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów 

wymiana okien, drzwi zewnętrznych;

• wymiana oświetlenia na energooszczędne

• przebudowa systemów grzewczych (lub podłączenie bardziej energetycznie i ekologicznie efektywnego źródła 

ciepła) ;

• instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;

• budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji,

• zastosowanie automatyki pogodowej;

• zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;

• budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych 

nieefektywnych źródeł ciepła;

• instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;

• instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu 

energetycznego

• opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego;

• instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;

• instalacja zaworów podpionowych i termostatów,

• tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”,

• przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego

• modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

grudzień 2015 207,50                                 Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej

http://www.nfosigw.gov.pl/

Nie ogłoszono naboru wniosków. 

Planuje się, że nabór rozpocznie 

się w I kwartale 2016 r. 

działanie 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia nie dotyczy nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym

działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu nie dotyczy nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym

działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2015 roku

działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko –dąbrowskiej nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2015 roku

Harmonogram  planowanych w roku 2015 naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach POIiŚ 2014-2020

Harmonogram ma charakter indykatywny i może ulec zmianie z uwagi na trwający proces przyjmowania dokumentów programowych oraz niezbędnych regulacji prawnych.

Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej www.pois.gov.pl

http://www.nfosigw.gov.pl/
http://www.nfosigw.gov.pl/
http://www.nfosigw.gov.pl/


Harmonogram  planowanych w roku 2015 naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym POIiŚ 2014-2020

1 2 3 4 5 6

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem  odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

działanie 2.2. Gospodarka odpadami 

komunalnymi

Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów 

postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów
grudzień 2015 100,00                                 Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej

http://www.nfosigw.gov.pl/

Ogłoszono nabór wniosków. 

Nabór planowany  w terminie od 

1.12.2015 r. do 29.02.2016 r. 

Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 

10 000 RLM
listopad 2015 4 500,00                              

Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach 

o wielkości od 2 000 RLM  do 10 000 RLM 
listopad 2015 500,00                                 

Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych: Działania o charakterze dobrych 

praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych
listopad 2015 25,00                                   Centrum Koordynacji Projektów 

Środowiskowych

www.ckps.lasy.gov.pl

Ogłoszono nabór wniosków. 

Nabór planowany  w terminie od 

30.11.2015 r. do 29.01.2016 r. 

Opracowanie instrumentów planistycznych dla Natury 2000: planów ochrony listopad 2015 10,00                                   Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej

http://www.nfosigw.gov.pl/

Ogłoszono nabór wniosków. 

Nabór planowany  w terminie od 

30.11.2015 r. do 29.02.2016 r. 

Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej: Rozwój bazy ośrodków 

prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym
grudzień 2015 30,00                                   Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej

http://www.nfosigw.gov.pl/

Ogłoszono nabór wniosków. 

Nabór planowany  w terminie od 

31.12.2015 r. do 31.03.2016 r. 

Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów listopad 2015 40,00                                   

Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych listopad 2015 40,00                                   

Inwentaryzacja terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych listopad 2015 4,00                                     

Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego 

działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci  TEN-T nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2015 roku

działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2015 roku

Oś priorytetowa IV Infrastruktura drogowa dla miast

działanie 4.1 Zwiększenie dostępności 

transportowej ośrodków miejskich leżących w 

sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od 

nadmiernego ruchu drogowego

Budowa, przebudowa dróg krajowych w TEN-T w miastach na prawach powiatu, w tym tras wylotowych (z 

możliwością uwzględnienia inwestycji z zakresu BRD – inżynieria, ITS)

październik 2015 1 450,00                              Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych

www.cupt.gov.pl

Ogłoszono nabór wniosków. 

Nabór planowany  w terminie od 

1.12.2015 r. do 29.04.2016 r. 

Konkurs dla regionów słabiej 

rozwiniętych (tj. wszystkich z 

wyłączeniem województwa 

mazowieckiego).
działanie 4.2 Zwiększenie dostępności 

transportowej ośrodków miejskich leżących 

poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast 

od nadmiernego ruchu drogowego

Budowa, przebudowa dróg krajowych poza TEN-T w miastach na prawach powiatu, w tym tras wylotowych (z 

możliwością uwzględnienia inwestycji z zakresu BRD – inżynieria, ITS)

październik 2015 2 150,00                              Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych

www.cupt.gov.pl

Ogłoszono nabór wniosków. 

Nabór planowany  w terminie od 

1.12.2015 r. do 29.04.2016 r. 

Konkurs dla regionów słabiej 

rozwiniętych (tj. wszystkich z 

wyłączeniem województwa 

mazowieckiego).

Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce

Działania 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2015 roku

Działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2015 roku

Oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach nie dotyczy nie dotyczy nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym

Oś priorytetowa VII  Poprawa bezpieczeństwa energetycznego nie dotyczy nie dotyczy nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym

działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska 

miejskiego

Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej

http://www.nfosigw.gov.pl/

Ogłoszono nabór wniosków. 

Nabór planowany  w terminie od 

30.11.2015 r. do 29.02.2016 r. 

działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w 

aglomeracjach

Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej

http://www.nfosigw.gov.pl/

Ogłoszono nabór wniosków. 

Nabór planowany  w terminie od 

30.11.2015 r. do 29.01.2016 r. 

działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja 

ekologiczna

2 grudzień 2015
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Harmonogram  planowanych w roku 2015 naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym POIiŚ 2014-2020

1 2 3 4 5 6

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i 

rozwój zasobów kultury

1. Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i 

zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;

2. Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji 

artystycznej, archiwów; 

3. Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz 

realizacji prac konserwatorskich;

4. Modernizacja wystaw stałych;

5. Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków; 

6. Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów 

bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie 

poprzez proces digitalizacji; 

7. Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem; 

8. Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

październik 2015 200,00                                 Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego 

http://poiis.mkidn.gov.pl/

Nie ogłoszono naboru wniosków. 

Planuje się, że nabór rozpocznie 

się w I kwartale 2016 r. 

Konkurs dla regionów słabiej 

rozwiniętych (tj. wszystkich z 

wyłączeniem województwa 

mazowieckiego).

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

1. Wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk 

wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie). 

W przypadku, kiedy w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności SOR niezbędne jest przeprowadzenie prac w 

zakresie budowy/remontu całodobowego lądowiska lub lotniska dla śmigłowców, prace te muszą zostać ujęte w 

zakresie rzeczowym projektu dotyczącego wsparcia istniejącego SOR.

Dotyczy SOR wpisanych do WPDSPRM jako istniejące.

październik 2015 25,00                                  Ministerstwo Zdrowia

http://zdrowie.gov.pl/

Ogłoszono nabór wniosków. 

Nabór planowany  w terminie od 

2.11.2015 r. do 31.03.2016 r. 

Konkurs dla regionu lepiej 

rozwiniętego (tj. wyłącznie 

województwa mazowieckiego). 

Ogólna pula środków unijnych 

przeznaczona na dofinansowanie 

projektów 20 mln zł.

1. Wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk 

wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie). 

W przypadku, kiedy w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności SOR niezbędne jest przeprowadzenie prac w 

zakresie budowy/remontu całodobowego lądowiska lub lotniska dla śmigłowców, prace te muszą zostać ujęte w 

zakresie rzeczowym projektu dotyczącego wsparcia istniejącego SOR.

Dotyczy SOR wpisanych do WPDSPRM jako istniejące.

październik 2015 188,00                                Ministerstwo Zdrowia

http://zdrowie.gov.pl/

Ogłoszono nabór wniosków.

Nabór planowany  w terminie od 

2.11.2015 r. do 31.03.2016 r. 

Konkurs dla regionów słabiej 

rozwiniętych (tj. wszystkich z 

wyłączeniem województwa 

mazowieckiego).

Ogólna pula środków unijnych 

przeznaczona na dofinansowanie 

projektów 160 mln zł.

działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2015 roku

Oś priorytetowa X Pomoc techniczna nie dotyczy nie dotyczy nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym

działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa 

medycznego

3 grudzień 2015
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