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Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ – stan na 31 stycznia 2010 r. 

Działanie 
Data rozpoczęcia 

naboru 
Miejsce ogłoszenia 

naboru 
Termin ukończenia 

naboru 
Planowana data 

(kolejnego) naboru 

1. 2. 3. 4. 5. 
P I Gospodarka wodno - ściekowa 

18 marca 2008 r.* 
21 kwietnia 2008 r.** 

26 maja 2008 r. 

30 czerwca 2008 r.* 
1 sierpnia 2008 r.** 

1 września 2008 r. 

30 września 2008 r.* 
3 listopada 2008 r.** 

4 grudnia 2008 r. 

15 stycznia 2009 r.* 
16 lutego 2009 r.** 

27 lutego 2009 r. 

13 marca 2009 r.* 
14 kwietnia 2009 r.** 

30 kwietnia 2009 r. 

1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyŜej 15 
tys. RLM 

30 września 2009 r.* 
16 listopada 2009 r.** 

www.ekoportal.gov.pl, 
strony internetowe IW, 

Gazeta Wyborcza, 
Rzeczpospolita 

30 listopada 2009 r. 

- 

P II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 
18 marca 2008 r.* 

21 kwietnia 2008 r.** 
26 maja 2008 r. 

15 stycznia 2009 r.* 
16 lutego 2009 r.** 

27 lutego 2009 r. 

13 marca 2009 r.* 
14 kwietnia 2009 r.** 

30 kwietnia 2009 r. 

2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami 
komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów 
niebezpiecznych 

30 września 2009 r.* 
16 listopada 2009 r.** 

www.ekoportal.gov.pl, 
strony internetowe IW, 

 Gazeta Wyborcza, 
Rzeczpospolita 

30 listopada 2009 r. 

- 

30 czerwca 2008 r.* 
1 sierpnia 2008 r.** 

1 września 2008 r. 

30 września 2008 r.* 
3 listopada 2008 r.** 

4 grudnia 2008 r. 

2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości 
przyrodniczych i ochrona brzegów morskich 

15 stycznia 2009 r.* 
16 lutego 2009 r.** 

www.ekoportal.gov.pl, 
strony internetowe IW, 

Gazeta Wyborcza, 
Rzeczpospolita 

27 lutego 2009 r. 

- 
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Działanie 
Data rozpoczęcia 

naboru 
Miejsce ogłoszenia 

naboru 
Termin ukończenia 

naboru 
Planowana data 

(kolejnego) naboru 

1. 2. 3. 4. 5. 
13 marca 2009 r.* 

14 kwietnia 2009 r.** 
30 kwietnia 2009 r. 

30 września 2009 r.* 
16 listopada 2009 r.** 

30 listopada 2009 r. 

P III Zarz ądzanie zasobami i przeciwdziałanie zagroŜeniom środowiska 
3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego 

Wybór projektów w trybie indywidualnym. 

3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutków zagroŜeń naturalnych 
oraz przeciwdziałanie powaŜnym awariom 

Wybór projektów w trybie indywidualnym. 

3.3 Monitoring środowiska Wybór projektów w trybie indywidualnym. 

P IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska1 

16 marca 2009 r.* 
20 kwietnia 2009 r.** 

29 maja 2009 r. 

4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego 
12 października 2009 r.* 

1 grudnia 2009 r.** 

www.ekoportal.gov.pl, 
www.nfosigw.gov.pl 

21 grudnia 2009 r. 

II półrocze 2010 r. 

30 maja 2008 r.* 
30 czerwca 2008 r.** 

21 lipca 2008 r. - 
4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w 
przedsiębiorstwach 23 marca 2009 r.* 

23 kwietnia 2009 r.** 

www.ekoportal.gov.pl, 
www.nfosigw.gov.pl 

18 maja 2009 r. - 

30 maja 2008 r.* 
30 czerwca 2008 r.** 

21 lipca 2008 r. - 
4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdraŜania 
najlepszych dostępnych technik (BAT) 23 marca 2009 r.* 

23 kwietnia 2009 r.** 

www.ekoportal.gov.pl, 
www.nfosigw.gov.pl 

18 maja 2009 r. - 

30 maja 2008 r.* 
30 czerwca 2008 r.** 

21 lipca 2008 r. - 
4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno – 
ściekowej 23 marca 2009 r.* 

23 kwietnia 2009 r.** 

www.ekoportal.gov.pl, 
www.nfosigw.gov.pl 

18 maja 2009 r. - 

30 maja 2008 r.* 
30 czerwca 2008 r.** 

www.ekoportal.gov.pl, 
www.nfosigw.gov.pl 

21 lipca 2008 r. - 

4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza 
4 lutego 2010 r.* 

8 marca 2010 r.** 
www.ekoportal.gov.pl, 
www.nfosigw.gov.pl 14 kwietnia 2010 r. - 

                                                
1 Terminy dotyczą składania wniosków wstępnych. Więcej na stronie: www.nfosigw.gov.pl. 
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Działanie 
Data rozpoczęcia 

naboru 
Miejsce ogłoszenia 

naboru 
Termin ukończenia 

naboru 
Planowana data 

(kolejnego) naboru 

1. 2. 3. 4. 5. 

30 maja 2008 r.* 
30 czerwca 2008 r.** 

21 lipca 2008 r. - 
4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w 
zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niŜ 
komunalne 

23 marca 2009 r.* 
23 kwietnia 2009 r.** 

www.ekoportal.gov.pl, 
www.nfosigw.gov.pl 

18 maja 2009 r. - 

P V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych 
23 czerwca 2008 r.* 
23 lipca 2008 r.** 

1 września 2008 r. 

25 lipca 2008 r.* 
28 sierpnia 2008 r.** 

6 października 2008 r. 

18 lutego 2009 r.* 
23 marca 2009 r.** 

11 maja 2009 r. 

3 kwietnia 2009 r.* 
4 maja 2009 r.** 

15 czerwca 2009 r. 

1 czerwca 2009 r. * 
6 lipca 2009 r. ** 

24 sierpnia 2009 r. 

- 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony 
siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych 
oraz zachowanie róŜnorodności gatunkowej 

20 listopada 2009 r.* 
21 grudnia 2009 r.** 

www.ckps.pl, 
www.ekoportal.gov.pl, 

Rzeczpospolita 

8 marca 2010 r. III kwartał 2010 r. 

25 lipca 2008 r.* 
28 sierpnia 2008 r.** 

20 października 2008 r. 
5.2 Zwiększenie droŜności korytarzy ekologicznych 

3 kwietnia 2009 r.* 
4 maja 2009 r.** 

www.ckps.pl, 
www.ekoportal.gov.pl, 

Rzeczpospolita 22 czerwca 2009 r. 

Termin planowanego 
kolejnego ogłoszenia 

o konkursie: 
II kwartał 2010 r. 

25 lipca 2008 r.* 
25 sierpnia 2008** 

25 września 2008 r. 
5.3 Opracowanie planów ochrony 

30 października 2009 r.* 
7 grudnia 2009 r.** 

www.ckps.pl, 
www.ekoportal.gov.pl, 

Rzeczpospolita 25 stycznia 2010 r. 

Termin planowanego 
kolejnego ogłoszenia 

o konkursie: 
I kwartał 2010 r. 

23 czerwca 2008 r.* 
23 lipca 2008 r.** 

25 sierpnia 2008 r. 

24 lipca 2008 r.* 
28 sierpnia 2008 r.** 

29 września 2008 r. 

18 lutego 2009 r.* 
23 marca 2009 r.** 

27 kwietnia 2009 r. 

5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie 
środowiska, w tym róŜnorodności biologicznej. 

13 lipca 2009 r.* 
17 sierpnia 2009 r.** 

www.ckps.pl, 
www.ekoportal.gov.pl, 

 Rzeczpospolita 

29 września 2009 r. 

- 
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Działanie 
Data rozpoczęcia 

naboru 
Miejsce ogłoszenia 

naboru 
Termin ukończenia 

naboru 
Planowana data 

(kolejnego) naboru 

1. 2. 3. 4. 5. 
P VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T 

6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T 
Wybór projektów w trybie indywidualnym i konkursowym. 

Termin ogłoszenia konkursu: 9 grudnia 2008 r. 
Termin naboru wniosków: 9 stycznia - 9 lutego 2009 r. 

- 

6.2 Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych 
ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski 

Wyłącznie tryb indywidualny wyboru projektów. 

6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T Wyłącznie tryb indywidualny wyboru projektów. 

P VII Transport przyjazny środowisku 
7.1 Rozwój transportu kolejowego Wybór projektów w trybie indywidualnym. 
7.2 Rozwój transportu morskiego Wybór projektów w trybie indywidualnym. 
7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych Wybór projektów w trybie indywidualnym. 
7.4 Rozwój transportu intermodalnego - - - II kwartał 2010 r. 
7.5 Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych Wyłącznie tryb indywidualny wyboru projektów. 

P VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe 

8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego Wybór projektów w trybie indywidualnym i konkursowym  
ewentualny termin 

ogłoszenia konkursu: 
I kwartał 2010 r. 

Wybór projektów w trybie indywidualnym i konkursowym - termin konkursu: 
8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T 9 września 2008 r.* 

9 października 2008 r.** 
www.cupt.gov.pl,  
Gazeta Wyborcza 

10 listopada 2008 r. - 

8.3 Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych - - - II kwartał 2010 r. 

8.4 Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego 
9 grudnia 2008 r.* 

9 stycznia 2009 r.** 
www.cupt.gov.pl, 
Gazeta Wyborcza 

9 lutego 2009 r. - 

P IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna 

9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii 
27 lutego 2009 r.* 

1 kwietnia 2009 r.** 
www.nfosigw.gov.pl 

Dziennik ogólnopolski 
30 kwietnia 2009 r. -  

9.2 Efektywna dystrybucja energii - 
www.nfosigw.gov.pl 

Dziennik ogólnopolski 
- -2 

9.3 Termomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej 
15 grudnia 2008 r.* 
2 lutego 2009 r.** 

www.nfosigw.gov.pl 
Dziennik ogólnopolski 

6 marca 2009 r. - 

                                                
2 Termin naboru wniosków jest uzaleŜniony od daty publikacji rozporządzenia Ministra Gospodarki regulującego zasady udzielania pomocy publicznej na inwestycje 
realizowane w ramach tego działania; 
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Działanie 
Data rozpoczęcia 

naboru 
Miejsce ogłoszenia 

naboru 
Termin ukończenia 

naboru 
Planowana data 

(kolejnego) naboru 

1. 2. 3. 4. 5. 

9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 
10 lutego 2009 r.* 
16 marca 2009 r.** 

www.ipieo.pl 
www.mg.gov.pl 

Dziennik ogólnopolski 
14 kwietnia 2009 r. I-II kwartał 2010 r.3 

9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych 
16 listopada 2009 r.* 
17 grudnia 2009 r.** 

www.ipieo.pl 
Dziennik ogólnopolski 

26 lutego 2010 r. 
(nabór trwał do 

30.12.2009 r., następnie 
został wznowiony 
15 lutego 2010 r.) 

- 

 
9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych  
 

- 
www.mg.gov.pl 

Dziennik ogólnopolski - -4 

P X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii 
10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu 
ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów 
gazu ziemnego 

Wyłącznie tryb indywidualny wyboru projektów. 

10.2 Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach 
nie zgazyfikowanych  i modernizacja istniejących sieci dystrybucji 

17 listopada 2009 r.* 
18 grudnia 2009 r.** 

www.inig.pl 
Dziennik ogólnopolski 

29 stycznia 2010 r. czerwiec/lipiec 2010 r. 

10.3 Rozwój przemysłu dla OZE - 
www.mg.gov.pl 

Dziennik ogólnopolski 
- III kwartał 2010 r. 

P XI Kultura i dziedzictwo kulturowe  

11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu 
ponadregionalnym 

17 czerwca 2008 r.* 
17 lipca 2008 r.** 

www.mkidn.gov.pl, 
www.poiis.mkidn.gov.pl, 

www.wwpe.gov.pl, 
Rzeczpospolita, 

Gazeta Wyborcza 

30 września 2008 r. Nie planuje się 

11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o 
znaczeniu ponadregionalnym 

17 czerwca 2008 r.* 
17 lipca 2008 r.** 

www.mkidn.gov.pl, 
www.poiis.mkidn.gov.pl, 

www.wwpe.gov.pl, 
Rzeczpospolita, 

Gazeta Wyborcza 

30 września 2008 r. Nie planuje się 

11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 
17 czerwca 2008 r.* 
17 lipca 2008 r.** 

www.mkidn.gov.pl, 
www.poiis.mkidn.gov.pl, 

www.wwpe.gov.pl, 
Rzeczpospolita, 

Gazeta Wyborcza 

30 września 2008 r. Nie planuje się 

 

                                                
3 Ogłoszenie konkursu planowane jest w I kwartale, nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w II kwartale 2010 r. 
4 Termin naboru wniosków jest uzaleŜniony od daty publikacji rozporządzenia Ministra Gospodarki regulującego zasady udzielania pomocy publicznej na inwestycje 
realizowane w ramach tego działania; 
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Działanie 
Data rozpoczęcia 

naboru 
Miejsce ogłoszenia 

naboru 
Termin ukończenia 

naboru 
Planowana data 

(kolejnego) naboru 

1. 2. 3. 4. 5. 
P XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia 

30 lipca 2008 r.* 
1 września 2008 r.**5 

www.csioz.gov.pl, 
Rzeczpospolita 

30 września 2008 r. IV kwartał 2010 r. 

1 września 2008 r.* 
2 października 2008 r.**6 

www.csioz.gov.pl 
Rzeczpospolita 

1 grudnia 2008 r. - 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego 

1 lutego 2010 r.* 
4 marca 2010 r.** 7 

www.csioz.gov.pl 
Rzeczpospolita 

2 kwietnia 2010 r. I kwartał 2011 r. 

12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu 
ponadregionalnym. 

3 listopada 2008 r.* 
4 grudnia 2008 r.** 

www.csioz.gov.pl, 
Rzeczpospolita 

2 lutego 2009 r. - 

P XIII Infrastruktura szkolnictwa wy Ŝszego 
Wybór projektów w trybie indywidualnym i konkursowym, 

termin ogłoszenia konkursu: 
13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyŜszego 

22 września 2008 r.* 
22 października 2008 r.** 

Gazeta Prawna, 
www.nauka.gov.pl, 

www.opi.org.pl 
31 grudnia 2008 r. Nie planuje się 

Pomoc Techniczna w ramach POIiŚ 

sierpień 2008 r. październik 2008 r. 14. Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 10 grudnia 2009 r.** 

IZ POIiŚ bezpośrednio 
informuje Beneficjentów 5 lutego 2010 r. 

Druga połowa 2010 
(nabór RPD PT POIiŚ 

na rok 2011) 

sierpień 2008 r. październik 2008 r. 
15. Pomoc techniczna – Fundusz Spójności 

10 grudnia 2009 r.** 

IZ POIiŚ bezpośrednio 
informuje Beneficjentów 5 lutego 2010 r. 

Druga połowa 2010 
(nabór RPD PT POIiŚ 

na rok 2011) 
* termin ogłoszenia konkursu 
** termin rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie 

                                                
5 Terminy dotyczą konkursów dla projektów związanych z zakupem specjalistycznych środków transportu sanitarnego. 
6 Terminy dotyczą konkursu dla projektów związanych z przebudową, rozbudową i remontem zakładów opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego. 
7 Terminy dotyczą konkursów dla projektów z zakresu budowy i remontu lądowisk dla helikopterów słuŜących dostępności do szpitalnych oddziałów ratunkowych. 


