
 

 

 

 
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym  

dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2015 rok
1
 

(31.03.2015 r.) 

                                                           
1
 Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie Instytucji Zarządzającej (www.polskawschodnia.gov.pl) 

2
 Planowany termin rozpoczęcia naborów 

Numer i nazwa 

Działania/Poddziałania 

Planowany termin 

naborów2 

Typ projektów mogących uzyskać 

dofinansowanie 

Orientacyjna 

kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie 

projektów w 

ramach konkursu 

(w zł) 

Instytucja 

ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 

informacje 

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 

Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów 

Poddziałanie 1.1.1  

Platformy startowe dla 

nowych pomysłów 

ogłoszenie konkursu         
wrzesień 2015 r. 

rozpoczęcie naboru 
wniosków              

październik 2015 r. 

Stworzenie kompleksowego 

programu inkubacji innowacyjnych 

startupów przez ośrodki innowacji 

(typu parki naukowo – 

technologiczne, inkubatory 

technologiczne) 

25 000 000 
PARP  

www.parp.gov.pl  
Pilotaż 

http://www.parp.gov.pl/


 

 

 

Poddziałanie 1.1.2  

Rozwój startupów w Polsce 

Wschodniej 

Brak konkursów w 2015 r. (planowane rozpoczęcie naboru wniosków  – II kwartał 2016) 

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP 

Działanie 1.2 

Internacjonalizacja MŚP 
Brak konkursów w 2015 r. (planowane rozpoczęcie naboru wniosków  – I kwartał 2016) 

Działanie 1.3  Ponadregionalne powiązania kooperacyjne 

Poddziałanie 1.3.1.  

Wdrażanie innowacji przez 

MŚP 

ogłoszenie konkursu 
     czerwiec/lipiec 2015 r. 

rozpoczęcie naboru 
wniosków 

sierpień 2015 r. 

Wsparcie projektów prowadzących 

do stworzenia innowacyjnych (na 

poziomie kraju) produktów lub 

usług poprzez wdrożenie (własnych 

lub nabytych) wyników prac B+R 

80 000 000   
PARP  

www.parp.gov.pl 
- 

Poddziałanie 1.3.2.  

Tworzenie sieciowych 

produktów przez MŚP 

Brak konkursów w 2015 r. (planowane rozpoczęcie naboru wniosków  – I kwartał 2016) 

Działanie 1.4. Wzór na konkurencję 

Działanie 1.4.  

Wzór na konkurencję 

ogłoszenie konkursu     
lipiec/sierpień 2015 

rozpoczęcie naboru 
wniosków            

I Etap – 

wrzesień/październik 

2015r. 

Kompleksowe wsparcie MŚP w 

zakresie wykorzystanie procesów 

wzorniczych (przeprowadzenie 

audytu wzorniczego oraz 

wdrożenie rekomendacji z audytu 

w celu wprowadzenia innowacji 

produktowej) 

5 000 000  

na I Etap 
PARP  

www.parp.gov.pl 
- 

II Etap - 2016r. 
150 000 000  

na II Etap 

http://www.parp.gov.pl/
http://www.parp.gov.pl/


 

 

 

 
 

Oś priorytetowa II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa 

Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa 

Działanie 2.2. 

 Infrastruktura drogowa 

ogłoszenie konkursu      
III kwartał 2015 r. 

rozpoczęcie naboru 
wniosków      

IV kwartał 2015 r. 

Projekty infrastrukturalne na 

 drogach krajowych i 

wojewódzkich w obrębie 

miast wojewódzkich, 

 drogach wojewódzkich w 

obszarach funkcjonalnych 

miast wojewódzkich PW lub 

obszarach realizacji ZIT 

miasta wojewódzkiego,   

zapewniające ich połączenie z siecią 

dróg krajowych, w tym TEN-T.   

1 007 408 000 

 

PARP  
www.parp.gov.pl 

- 

http://www.parp.gov.pl/

