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HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW

NUMER I NAZWA DZIAŁANIA,
PROGRAM OPERACYJNY

Poddziałanie 1.1.1
POIR
Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa - tzw.
„szybka ścieżka”

Poddziałanie 1.1.1
POIR
Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa - tzw.
„szybka ścieżka”

JAKIE PROJEKTY BĘDĄ FINANSOWANE?
Projekty, które obejmują realizację badań
przemysłowych lub prac rozwojowych nad
rozwiązaniami technologicznymi i produktami,
służącymi rozwojowi prowadzonej działalności
gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji
konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie
rozwiązanie, wpisujące się w tzw. „Krajową
inteligentną specjalizację”.
Projekty
obejmujące
realizację
badań
przemysłowych lub prac rozwojowych nad
rozwiązaniami technologicznymi i produktami,
służącymi rozwojowi prowadzonej działalności
gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji
konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie
rozwiązanie, wpisujące się w tzw. „Krajową
inteligentną specjalizację”.

TERMIN
NABORÓW

09.201612.2016

06.201612.2016

Projekty dotyczące:
Poddziałanie 2.3.4
a. uzyskania prawa ochrony własności
przemysłowej z możliwością wsparcia
przygotowania procesu komercjalizacji

POIR

ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin
tel./fax +48 81 440 87 00
e-mail: biuro@lcc.lublin.pl

18.07.201620.01.2017

KTO MOŻE
SKORZYSTAĆ
Z DZIAŁANIA ?
Mikro, mali
i średni
przedsiębiorcy.

Duże
przedsiębiorstwa.

Mikro, mali
i średni
przedsiębiorcy.
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Ochrona własności
przemysłowej

przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup
usługi doradczej;
b. realizacji ochrony prawa własności
przemysłowej, gdy wnioskodawca we
wszczętym postępowaniu występuje w roli
podmiotu broniącego posiadanych praw, a
postępowanie dotyczy unieważnienia
patentu, prawa ochronnego na wzór
użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru
przemysłowego
lub
stwierdzenia
wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego
na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji
wzoru przemysłowego.

Poddziałanie 2.3.2
POIR
Bony na innowacje dla MŚP

Projekty polegające na udzielaniu wsparcia na
finansowanie usług dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę
naukową, przyczyniających się do rozwoju ich
produktów (wyrobów i usług). Działania związane z
zakupem usługi polegającej na opracowaniu:
nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej
lub znacząco ulepszonej technologii produkcji,
nowego projektu wzorniczego; nowej lub znacząco
ulepszonej usługi.

06.06.201630.01.2017

Projekty dotyczące:
Działanie 5.1
RPO WL
Poprawa efektywności
energetycznej przedsiębiorstw

a. Głębokiej termomodernizacji
w przedsiębiorstwie.

obiektów

b. Technologii
odzysku
energii
wraz
z systemem wykorzystania energii ciepła
odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.
c.

Zastosowania technologii efektywnych
energetycznie w przedsiębiorstwach,
w tym przebudowa lub wymiana
na
energooszczędne
urządzenia
i instalacje technologiczne, oświetlenie
oraz
ciągi
transportowe
linii
produkcyjnych.

d. Budowy i przebudowania/wymiany źródeł
ciepła, w tym zastosowanie systemów
grzewczych opartych na odnawialnych
źródłach energii (o ile wynika to z
przeprowadzonego
audytu
energetycznego).

18.11.2016 –
31.01.2017

Mikro, mali
i średni
przedsiębiorcy.

Spółki prawa
handlowego,
w których
większość
udziałów lub akcji
posiadają
jednostki
samorządu
terytorialnego lub
ich związki.
Mikro, małe
i średnie
przedsiębiorstwa.
Podmioty
wdrażające
instrument
finansowy, które
spełniają kryteria
wy-mienione w
rozporządzaniu
delegowanym nr
480/2014.

e. Przebudowy
linii
produkcyjnych
na bardziej efektywne energetycznie
w przedsiębiorstwach.

ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin

tel./fax +48 81 440 87 00
e-mail: biuro@lcc.lublin.pl
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Projekty dotyczące:
Działanie 10.3
RPO WL
Programy polityki zdrowotnej

1. Realizacji
programów
zdrowotnych
opracowanych na poziomie krajowym:
a. Programów profilaktycznych w zakresie
nowotworów: rak szyjki macicy, rak piersi
i rak jelita grubego oraz dotyczące grup
jednostek chorobowych wymienionych
w Umowie Partnerstwa.

Ogłoszenie
naboru:
11.2016

Osoby prawne
i jednostki
organizacyjne
nieposiadające
osobowości
prawnej,
w szczególności
organizacje
pozarządowe,
organizacje nonprofit, podmioty
ekonomii
społecznej
posiadające
doświadczenie
w zakresie działań
profilaktycznych.

b. Programów
zdrowotnych
z
uwzględnieniem rehabilitacji medycznej,
dotyczące grup jednostek chorobowych
wymienionych
w Umowie Partnerstwa.
2. Opracowania i realizacji
programów zdrowotnych:

Jednostki
samorządu
terytorialnego
i ich jednostki
organizacyjne.

regionalnych

a. Regionalnych
programów
zdrowotnych obejmujących także
działania zwiększające zgłaszalność
na badania profilaktyczne.

Osoby fizyczne
prowadzące
działalność
gospodarczą lub
oświatową na
podstawie
przepisów
odrębnych.

b. Programów
zdrowotnych
ukierunkowanych na eliminowanie
zdrowotnych czynników ryzyka w
miejscu
pracy
(w tym działania szkoleniowe).

Podmioty
lecznicze
wykonujące
działalność
leczniczą lub ich
podmioty
tworzące.

Działanie 13.1
RPO WL
Infrastruktura ochrony zdrowia

ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin

Projekty
polegające
na
przeprowadzeniu
niezbędnych, z punktu widzenia udzielania
świadczeń
zdrowotnych,
prac
remontowobudowlanych, w tym w zakresie dostosowania
infrastruktury do potrzeb osób starszych
i niepełnosprawnych, a także wyposażeniu

tel./fax +48 81 440 87 00
e-mail: biuro@lcc.lublin.pl

www.lcc.lublin.pl

Ogłoszenie
naboru:
12.2016

Pracodawcy,
w szczególności
pracodawcy
aktywnie
działający
w zakresie
włączenia
społecznego.
Podmioty
lecznicze
wykonujące
działalność
leczniczą
udzielające
świadczeń opieki
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w sprzęt medyczny oraz – jako element projektu –
rozwiązania w zakresie IT (oprogramowanie,
sprzęt). Wsparcie udzielane będzie na zasadach
i w zakresie zgodnym z Policy Paper. Wsparcie
skierowane tylko dla placówek POZ i AOS.
Projekty w zakresie:
Działanie 12.4
RPO WL
Kształcenie zawodowe

a. zwiększenia współpracy szkół i placówek
kształcenia zawodowego z pracodawcami
m. in. poprzez realizację działań
ukierunkowanych
na
wspólne
przygotowywanie programów nauczania,
organizację wysokiej jakości zajęć
praktycznych, praktyk zawodowych i staży
zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli
kształcenia
zawodowego
oraz
instruktorów praktycznej nauki zawodu, jak
również
wspólne
prowadzenie
kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
b.

c.

zdrowotnej
finansowanych
ze środków
publicznych.

Ogłoszenie
naboru:
12.2016

Szkoła/placówka
oświatowa
prowadząca
kształcenie
w oparciu
o podstawę
programową
kształcenia
ogólnego.
Organ
prowadzący
podmiotu
wymienionego
wyżej.

współpracy szkół i placówek kształcenia
zawodowego ze szkołami wyższymi w celu
zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli
do nowoczesnych technik i technologii
oraz możliwość aktualizowania przez
nauczycieli zawodu swojej wiedzy,
nabycia
możliwości
uczestniczenia
w zajęciach prowadzonych w szkole
wyższej,
w
tym
w
zajęciach
laboratoryjnych,
kołach
i
obozach
naukowych,

Inne podmioty
(z wyłączeniem
osób fizycznych
<nie dotyczy osób
pro-wadzących
działalność
gospodarczą lub
oświatową na
podstawie przepisów odrębnych)
we współpracy z
ww.

wdrażania nowych, innowacyjnych form
nauczania zawodowego,

d. dodatkowych zajęć specjalistycznych
umożliwiających uczniom uzyskiwanie
i uzupełnianie wiedzy i umiejętności
zawodowych,
e. wsparcia uczniów w zakresie zdobywania
dodatkowych uprawnień zwiększających
ich szanse na rynku pracy,
f.

wyposażenia
zawodowych.
Projekty dotyczące:
Działanie 11.2
RPO WL
Usługi społeczne i zdrowotne

pracowni

przedmiotów

a. Realizacji
zintegrowanych
usług
społecznych (socjalnych) o charakterze
profilaktycznym,
aktywizującym
i interwencyjnym.
b. Rozwoju środowiskowych form pomocy
i
samopomocy,
w
tym
rozwój

ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin

tel./fax +48 81 440 87 00
e-mail: biuro@lcc.lublin.pl

www.lcc.lublin.pl

Ogłoszenie
naboru:
12.2016

Jednostki
samorządu
terytorialnego
i ich jednostki,
Podmioty
świadczące usługi
społeczne
użyteczności
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i
upowszechnienie
form
wsparcia
środowiskowego w miejscu zamieszkania.
c.

publicznie. tym
ośrodki wsparcia
(w tym
specjalistyczne
ośrodki wsparcia),
instytucje
wspierania
rodziny i systemu
pieczy zastępczej
placówki wsparcia
dziennego,
jednostki
specjalistycznego
poradnictwa,

Wsparcia dla tworzenia funkcjonowania
ośrodków wsparcia, w tym m. in.:
środowiskowych instytucji aktywizujących
osoby
niepełnosprawne,
dziennych
i rodzinnych domów pomocy dla osób
starszych.

d. Usług
z
zakresu
mieszkalnictwa
wspomaganego, w tym chronionego,
treningowego i wspieranego.
e. Tworzenia warunków do opieki domowej,
m. in. funkcjonowanie wypożyczalni
sprzętu
pielęgnacyjnego,
rehabilitacyjnego i wspomagającego.

Centra
Aktywności
Lokalnej,
Organizacje
pozarządowe,
Podmioty
ekonomii
społecznej.

Działanie 1.3
RPO WL
Infrastruktura badawczorozwojowa
w przedsiębiorstwach

Projekty, które będą realizowane na terenie
województwa lubelskiego i polegające na
stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza
badawczo-rozwojowego, w szczególności: zakup
środków
trwałych:
aparatury
i
urządzeń
laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i
prawnych, na bazie których planowane jest
prowadzenie
działalności
B+R,
służącego
działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Ogłoszenie
naboru:
01.2017

Projekty dotyczące:
Działanie 3.7
RPO WL
Wzrost konkurencyjności MŚP

a. Inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz
wartości niematerialne i prawne związane
ze
zwiększeniem
zdolności
produkcyjnej/usługowej
istniejącego
przedsiębiorstwa;

Ogłoszenie
naboru:
01.2017

Mikro, małe,
średnie
przedsiębiorstwa.
Dopuszcza się
możliwość
współpracy
przedsiębiorstw
z innymi
przedsiębiorstwa
mi, organizacjami
pozarządowymi
(prowadzącymi
działalność
w zakresie
zbieżnym
z projektem),
jednostkami
naukowymi,
szkołami
wyższymi.
Mikro, małe
i średnie
przedsiębiorstwa.

b. Dywersyfikacji
działalności
przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie

ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin

tel./fax +48 81 440 87 00
e-mail: biuro@lcc.lublin.pl

www.lcc.lublin.pl

Strona
5z7

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW

produktów/
nieoferowanych;
c.

usług

uprzednio

Stworzenia/doposażenia
infrastruktury
przedsiębiorstw w celu wprowadzenia
zasadniczej
zmiany
procesu
produkcyjnego
oraz
nowych
lub
ulepszonych produktów/usług;

d. Zastosowania nowoczesnych technologii
– rozwój produktów i usług opartych na
TIK;
e. Wsparcia
działań
inwestycyjnych,
związanych z rozszerzeniem działalności
eksportowej, np. zakup linii produkcyjnych
dostosowanych do potrzeb nowego rynku
zbytu;
f.

Wdrażania w przedsiębiorstwach wyników
badań naukowych i rozwojowych oraz
innowacyjnych
rozwiązań
poprzez
wsparcie działań związanych z nabyciem
praw do własności intelektualnej oraz
wsparcie działań mających na celu
stymulowanie dostosowania istniejących
aktywów firmy do potrzeb wdrożenia
nowego procesu, produktu, bądź usługi,
a
także
pobudzanie
innowacji
marketingowej i organizacyjnej.
Projekty dotyczące:
Działanie 3.3
RPO WL
Przedsiębiorstwa odpryskowe

ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin

a. Stworzenia infrastruktury przedsiębiorstw
odpryskowych
poprzez
zakup
niezbędnych środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych w
celu
komercjalizacji
innowacyjnych
pomysłów (wiedzy) lub technologii
opartych na wynikach badań naukowych
i rozwojowych.

tel./fax +48 81 440 87 00
e-mail: biuro@lcc.lublin.pl

www.lcc.lublin.pl

Ogłoszenie
naboru:
01.2017

Spółki typu spinoff i spin-out,
powstałe przy
uczelniach
i jednostkach
naukowych.
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Działanie 12.2
RPO WL
Kształcenie ogólne

b. Organizacji zajęć przyczyniających się do
rozwoju kompetencji kluczowych na rynku
pracy
(ICT,
matematycznoprzyrodniczych,
języki
obce),
z uwzględnieniem rozwoju właściwych
postaw (kreatywność, innowacyjność oraz
praca zespołowa).
c.

Ogłoszenie
naboru:
01.2017

Podnoszenia kompetencji bądź kwalifikacji
nauczycieli wszystkich przedmiotów w
zakresie korzystania z nowoczesnych
metod, technologii i sprzętu.

Szkoła/placówka
oświatowa
prowadząca
kształcenie
w oparciu
o podstawę
programową
kształcenia
ogólnego albo
organ
prowadzący
podmiotu
wymienionego
wyżej.

d. Organizowania i udzielania doradztwa
edukacyjno-zawodowego oraz pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
e. Tworzenia
warunków
uczenia
się,
adekwatnych do potrzeb rynku pracy
i zmian zachodzących w gospodarce:
wyposażenie pracowni dla przedmiotów
matematyczno–przyrodniczych
oraz
pracowni ICT.
Projekty dotyczące:
Działanie 4.2
RPO WL
Produkcja energii z OZE
w przedsiębiorstwach

a. Budowy i przebudowy infrastruktury
służącej do produkcji energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych. 2. Budowa
instalacji do produkcji biokomponentów
i biopaliw 2 i 3 generacji.
b. Budowy lub modernizacji jednostek
wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej,
wykorzystujących w pierwszej kolejności
energię słoneczną i biomasę, ale także
biogaz, energię wiatru oraz wody, wraz z
budową i modernizacją dystrybucyjnych
sieci elektroenergetycznych w pełni
dedykowanych
przyłączeniu
nowych
jednostek wytwórczych energii z OZE.
Ponadto jednym z elementów projektu
może być wprowadzenie systemów
zarządzania energią w przedsiębiorstwie
(o ile wynika to z audytu energetycznego).
Jako
element
powyższych
typów
projektów możliwa będzie realizacja
działań
zakładających
ograniczenie
wytwarzania odpadów w celu ich
ponownego wykorzystania w procesie
produkcyjnym.

ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin

tel./fax +48 81 440 87 00
e-mail: biuro@lcc.lublin.pl

www.lcc.lublin.pl

Ogłoszenie
naborów:
02.2017

Spółki prawa
handlowego, w
których większość
udziałów lub akcji
posiadają
jednostki
samorządu
terytorialnego lub
ich związki.
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