
 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla szkół wyższych w ramach konkursów  

ogłaszanych na 2017 rok przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  

 

Numer i nazwa 
Priorytetu/Działania

/ 
Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

 

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie 

Orientacyjna 
kwota 

przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów 
w ramach 

konkursu – kwota 
dofinansowania 
publicznego w 

złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 
 

Dodatkowe 
informacje 

Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 
Działanie 3.1 
Kompetencje w 
szkolnictwie wyższym 

Nabór: 
luty 2017 r. 

Realizacja wysokiej jakości programów stażowych. 150 000 000 zł Narodowe 
Centrum Badań i 

Rozwoju 
www.ncbir.pl 

Wymagany 
wkład własny 
beneficjenta 
w wysokości 

min. 3%. 

Działanie 3.1 
Kompetencje w 
szkolnictwie wyższym 

Nabór: 
kwiecień 2017 

r. 

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

43 000 000 zł Narodowe 
Centrum Badań i 

Rozwoju 
www.ncbir.pl 

 

Działanie 3.1 
Kompetencje w 
szkolnictwie wyższym 

Nabór: 
kwiecień 2017 

r. 

1) Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo 
praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb 
gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności:  
a) tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne 
potrzeby społeczno-gospodarcze, 
b) dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-
gospodarczych, 
c) działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich 
realizację, 
d) wysokiej jakości programy stażowe (ten rodzaj działań może stanowić odrębny 
typ projektów). 
2) Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, 
w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o 
analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w 
konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez 
pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane (z wyłączeniem staży) np. 
poprzez: 
a) certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje, 
b) dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, 
c) dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, 
w tym w ramach zespołów projektowych, 
d) wizyty studyjne u pracodawców. 

100 000 000 zł Narodowe 
Centrum Badań i 

Rozwoju 
www.ncbir.pl 

Wymagany 
wkład własny 
beneficjenta 
w wysokości 

min. 3%. 

Działanie 3.1 
Kompetencje w 
szkolnictwie wyższym 

Nabór: 
październik 

2017 r. 

1) Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, 
dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i 
społeczeństwa, zawierających w szczególności:  
a) dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-
gospodarczych, 
b) działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich 
realizację. 
2) Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności 
społecznej np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, 
odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa. 

10 000 000 zł Narodowe 
Centrum Badań i 

Rozwoju 
www.ncbir.pl 

Wymagany 
wkład własny 
beneficjenta 
w wysokości 

min. 3%. 

Działanie 3.1 
Kompetencje w 
szkolnictwie wyższym 

Nabór:  
grudzień 2017 

r. 

Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, 
dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy,  do potrzeb gospodarki, rynku pracy 
i społeczeństwa, zawierających w szczególności:  
a) tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne 
potrzeby społeczno-gospodarcze, 
b) dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-
gospodarczych, 
c) działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich 
realizację. 

200 000 000 zł Narodowe 
Centrum Badań i 

Rozwoju 
www.ncbir.pl 

Wymagany 
wkład własny 
beneficjenta 
w wysokości 

min. 3%. 

Działanie 3.2 Studia 
doktoranckie 

Nabór:  
wrzesień 2017 

r. 

Tworzenie i realizacja wysokiej jakości: 
1) interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasięgu krajowym lub 
międzynarodowym; 
2) międzynarodowych programów studiów doktoranckich, przez podstawowe 
jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi; 
3) programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, 
wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość 
transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich. 

155 000 000 zł Narodowe 
Centrum Badań i 

Rozwoju 
www.ncbir.pl 

Wymagany 
wkład własny 
beneficjenta 
w wysokości 

min. 3%. 

Działanie 3.3 
Umiędzynarodowienie 
polskiego szkolnictwa 
wyższego 

W tym działaniu przewiduje się także projekty realizowane w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 3.4 
Zarządzanie w 
instytucjach 
szkolnictwa wyższego 

Nabór:  
lipiec 2017 r. 

 

Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie 
innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym 
posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie 
kształcenia, prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją. 

50 000 000 zł Narodowe 
Centrum Badań i 

Rozwoju 
www.ncbir.pl 

Wymagany 
wkład własny 
beneficjenta 
w wysokości 

min. 3%. 
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