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INFORMACJE OGÓLNE 

Województwo Pomorskie i jego regionalny program operacyjny na lata 
2014-2020 zaprezentowane w 22 językach 
W 57 wydaniu rozpowszechnianej w 22 językach publikacji Komisji 
Europejskiej „Panorama", Województwu Pomorskiemu poświęcono okładkę i 
osiem stron. Województwo Pomorskie jest pierwszym regionem kompleksowo 
przedstawionym w tym periodyku.  
Więcej informacji 
  
Opublikowano nowe akty wykonawcze w związku z nowelizacją ustawy 
Pzp 
Zostały opublikowane następujące akty wykonawcze do ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zmienionej ustawą z dnia 22 
czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020): 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów 
ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 
1127); 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia (Dz. U.  poz.1126); 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu 
robót budowlanych (Dz. U. poz. 1125); 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U.  poz. 1128). 
Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 28 lipca 2016 r. 
Ponadto na stronie Urzędu Zamówień Publicznych oraz zakładce tematycznej 
Zamówienia publiczne Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego dostępne są przykładowe wzory oświadczeń 
dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy Pzp. 
Więcej informacji 
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Opublikowano nowelizację ustawy Pzp 
Opublikowano Ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo 
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1020). 
Ustawa ma na celu przede wszystkim implementację przepisów dyrektyw UE 
do porządku krajowego. Ustawa wchodzi w życie w dniu 28 lipca br. z 
wyjątkiem niektórych przepisów wymienionych w art. 22 tej ustawy, dla których 
termin wejścia w życie został określony odrębnie. 
Nowelizacja wprowadza ważne zmiany w systemie zamówień 
publicznych,  m.in.: 
- odejście od kluczowego znaczenia kryterium najniższej ceny podczas oceny 
ofert, 
- silniejsze powiązanie zamówień publicznych z prawem pracy,  
- zwiększenie udziału małych i średnich firm w przetargach, 
- premiowanie innowacyjności w zamówieniach publicznych, 
- wprowadzenie środków ochrony prawnej w zamówieniach poniżej progów 
unijnych, 
- zmniejszenie biurokracji, 
- udzielanie zamówień jednostkom podległym (tzw. zamówienia in-house), 
- elektronizację zamówień publicznych. 
Więcej informacji 
  
Prezentacja ze szkolenia z Prawa zamówień publicznych, Gdańsk, 26-28 
lipca 2016 r. 
Zamieszczamy prezentację ze szkolenia nt. Stosowania nowych dyrektyw 
zamówieniowych w związku z brakiem ich implementacji do polskiego 
porządku prawnego oraz nowelizacja ustawy. Szkolenie odbyło się w dniach 
26-28 lipca 2016 r. w sali Superior Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, 
ul. Ołowianka 1. 
Więcej informacji 
  
  

KONKURSY 

Preselekcja polskich wniosków do konkursu „Teaming for Excellence” 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasiło nabór na preselekcję polskich 
propozycji projektów do konkursu „Teaming for Excellence”. Celem preselekcji 
jest wyłonienie najlepszych propozycji projektów, które w wyniku dalszego 
opracowana zostaną przez NCBR (jako koordynatora) złożone w konkursie 
„Teaming for Excellence WIDESPREAD-04-2017: Teaming Phase 1” w 
ramach programu HORYZONT 2020. Wybranym propozycjom projektów 
NCBR zapewni wsparcie merytoryczne w przygotowaniu wniosków składanych 
w konkursie „Teaming for Excellence”. NCBR wejdzie w skład konsorcjum 
projektowego w charakterze koordynatora projektu i będzie odpowiadało za 
złożenie wniosków w terminie wskazanym przez Komisję Europejską.  
Wnioskodawca składa propozycję projektu wraz z załącznikami wyłącznie w 
wersji elektronicznej do NCBR w terminie do 31 sierpnia 2016 r. do godz. 
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16:00 czasu lokalnego. 
Więcej informacji 
Więcej informacji 
  
Harmonogram naborów wniosków w Programie Wiedza Edukacja Rozwój 
Dokument zawiera harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 
trybie konkursowym dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2016 rok. 
Więcej informacji 
  
Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) 
ERC przyjmuje wnioski na dwa konkursy: ERC Starting Grant dla młodych 
naukowców oraz ERC Advanced Grants dla niezależnych naukowców o 
ugruntowanej pozycji, którzy prowadzą własne badania. 
ERC Starting Grant 
Terminy: nabór wniosków do 18 października 2016 r. 
Kto: naukowcy od 2 do 7 lat po doktoracie 
ERC Advanced Grants 
Terminy: nabór wniosków do 1 września 2016 r. 
Kto: naukowcy o ugruntowanej pozycji, prowadzący własne badania. 
Dla zainteresowanych udziałem w powyższych konkursach Krajowy Punkt 
Kontaktowy organizuje bezpłatne, indywidualne konsultacje. 
Więcej informacji 
Więcej informacji 
  
Seed Money w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 
Dofinansowanie Seed Money z Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego, 
służy do przygotowania propozycji projektów o strategicznym znaczeniu dla 
jednego z obszarów tematycznych lub działań horyzontalnych zgodnie z 
planem działań strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE 
RMB). Projekty Seed Money mogą skupiać się na dowolnym temacie 
wymienionym w planie działań strategii, niezależnie od ukierunkowania 
tematycznego priorytetów 1-3 Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.  
Pierwszy nabór będzie trwał od 28 września 2016 r. do 15 lutego 2017 r. 
Całkowity budżet projektu Seed money wynosi 50 000 euro. Maksymalna 
kwota współfinansowania z Programu wynosi do 85 proc. całkowitego budżetu. 
Taki poziom współfinansowania dotyczy wszystkich partnerów projektów Seed 
money, w tym organizacji partnerskich z Norwegii. Aby otrzymać 
współfinansowanie w ramach Programu, partnerzy muszą wnieść własny 
wkład wynoszący co najmniej 15 proc. całkowitego budżetu. Wkład ten nie 
może pochodzić ze środków unijnych. 
W celu zakwalifikowania się do finansowania Seed Money, autorzy wniosków 
muszą złożyć list poparcia od odpowiedzialnego Koordynatora Obszarów 
Tematycznych lub Działań Horyzontalnych (and. Policy Area Coordinator PAC, 
Horizontal Area Coordinator HAC). Dlatego też, przed złożeniem 
jakiegokolwiek wniosku należy skontaktować się z PAC / HAC, który jest 
odpowiedzialny za obszar tematyczny danego projektu lub działania 
horyzontalne, aby uzyskać poparcie dla pomysłu na współpracę 
międzynarodową. W każdym z projektów musi brać udział co najmniej trzech 
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partnerów z trzech różnych państw z obszaru objętego Programem: partner 
wiodący i co najmniej dwóch partnerów projektu. Szczegóły dotyczące 
kwalifikowalności partnerów oraz zasady dotyczące przygotowania i realizacji 
projektów Seed Money zawarte są w podręczniku programu (rozdział J). 
Informacje na temat procedury składania wniosków, dane kontaktowe do 
koordynatorów strategii dostępne są na stronie programu. 
Więcej informacji 
  
Nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i 
Rozwoju 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór na członków Rady 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Kandydatem na członka Rady może 
być osoba, która korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana 
prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe 
oraz ma wiedzę i niezbędne doświadczenie zawodowe w zakresie działalności 
badawczo-rozwojowej i działalności innowacyjnej. 
Kandydatów można zgłaszać drogą pocztową do 16 września 2016 r. 
Spośród zgłoszonych kandydatów do Rady wejdzie: 
- sześciu członków powołanych spośród kandydatów wskazanych przez 
środowiska naukowe, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, 
aktywnie prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe; 
- siedmiu członków powołanych spośród aktywnych zawodowo kandydatów 
wskazanych przez środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe. 
Więcej informacji 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Dzień informacyjny: Granty ERC – dla nas, czy nie dla nas? – 30.09.2016 
r., Warszawa 
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje dzień 
informacyjny dla naukowców zainteresowanych grantami ERC, zwłaszcza 
ERC Starting Grant (termin składania wniosków – 18.10.2016) i ERC 
Consolidator Grant (termin składania wniosków – 9.02.2017). 
Prezentacje i dyskusje poświęcone będą: 
- szczegółom procedury oceny wniosków, 
- działaniom i programom wspomagającym przygotowanie i realizację 
projektów, 
- omówieniu realizowanych i zakończonych projektów. 
Więcej informacji 
  
Wrześniowe warsztaty dla naukowców aplikujących o granty ERC – 
19.09.2016 r., Warszawa 
Polska Akademia Nauk oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i 
Komórkowej w Warszawie zapraszają do udziału w warsztatach, których celem 
jest przygotowanie naukowców do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. 
Badań Naukowych (ang. European Research Council – ERC). Warsztaty, 
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skierowane do obecnych i przyszłych liderów naukowych, odbędą się 19 
września br. w MIBMiK. Zgłoszenia do 9 września br. Podczas warsztatów 
laureaci i ewaluatorzy grantów ERC podzielą się swoimi doświadczeniami. 
Pierwsza część spotkania będzie się składać z wykładów ekspertów i dyskusji. 
W drugiej części wybrane osoby będą mogły omówić swoje pomysły badawcze 
podczas dwugodzinnej sesji konsultacji indywidualnych z zaproszonymi 
ekspertami. Uzyskają również wskazówki dotyczące formalno-prawnych 
aspektów przygotowania projektów ERC. 
Więcej informacji 
  

*****Zamieszczane w NEWSLETTER-ze informacje pochodzą z oficjalnych serwisów internetowych Komisji 
Europejskiej, Krajowego Punktu Kontaktowego programów badawczych UE, KOWI, poszczególnych ministerstw, 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz innych. Ponadto rozpowszechniane są informacje 
pozyskiwane od instytucji współpracujących z Uniwersytetem Gdańskim. 
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Ta wiadomość została wysłana do Ciebie z Działu Zarządzania Projektami Międzynarodowymi Uniwersytetu Gdańskiego. 
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/dzial_zarzadzania_projektami_miedzynarodowymi/kontakt 

Jeżeli nie chcesz otrzymywać w przyszłości Newsletterów, 
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