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Ogłoszenia – drobne i nie tylko,  

a może jakoś przydatne 
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Wsparcie konsultacji flagowych 

• Konkurs ogłoszony przez KPRM (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2.16) 

 

• Istota konkursu 

 Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych 

 aktów prawnych, wpisanych do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. 

 

• Kto może startować w tym konkursie? 

 urzędy (jednostki budżetowe) obsługujące organ administracji rządowej uprawniony do 

 prowadzenia konsultacji publicznych w rozumieniu Uchwały Nr 190 Rady Ministrów z 

 dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów 

 

• Do kiedy można składać wnioski? 

16 maja (przewidziany jest jeszcze jeden konkurs w tym roku) 

 

• Więcej informacji: www.efs.kprm.gov.pl  

http://www.efs.kprm.gov.pl
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Podnoszenie kompetencji eksperckich NGO i partnerów 

społecznych 

• Konkurs będzie ogłoszony przez KPRM (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2.16) 

 

• Istota konkursu 

Podnoszenie kompetencji eksperckich organizacji pozarządowych i partnerów 

społecznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie 

stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z 

elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy 

finansowej 

 

• Planowany nabór 

 czerwiec 2016 

 

• Planowane środki 

15 mln 
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Działania strażnicze 

• Konkurs będzie ogłoszony przez KPRM (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2.16) 

 

• Istota konkursu 

Prowadzenie przez organizacje strażnicze działań w zakresie monitorowania prawa 

na poziomie krajowym 

 

• Planowany nabór 

 czerwiec 2016 

 

• Planowane środki 

ok 5,2 mln 
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Makroinnowacje 

• Konkursy będą/są ogłoszone przez Ministerstwo Rozwoju (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 4.1) 

 

•  Tematy 

– wypracowanie modelowego rozwiązania w zakresie przeciwdziałania problemowi 

dziedziczenia ubóstwa, które będzie wykorzystywało dotychczasowe doświadczenia i które, dzięki 

przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy, będzie dostosowane do specyficznych potrzeb na danym 

terytorium, następnie przetestowanie wypracowanego modelu i ostatecznie włączenie go, o ile 

zostanie pozytywnie zweryfikowany, do lokalnej polityki i praktyki. (konkurs trwa do 25 maja, 20 

mln) 

 

– wypracowanie modelowego rozwiązania dot. opracowanie (i ew. przetestowanie), upowszechnienie 

i włączenie do polityki i praktyki nowych rozwiązań dot.:  

• środowiskowego systemu wsparcia planowania przyszłości osób z 

niepełnosprawnością umysłową (planowany nabór maj/czerwiec 2016, 1,6 mln) 

• wsparcia studentów kierunków humanistycznych (planowany nabór: lipiec 2016) 

• obligacji społecznych jako nowego narzędzia zwiększania efektywności usług społecznych 

(planowany nabór: lipiec 2016, 3, 5 mln) 

• deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami 

psychicznymi (planowany nabór: październik 2016, 40 mln) 

 

 

 

 


