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INFORMACJE OGÓLNE 

Poziom realizacji programów - stan na 24 stycznia 2016 r. 
Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI 
SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 24 stycznia 2016 r. 
złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na 
całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 
615,9 mld zł. 
W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 106 538 umów o 
dofinansowanie na kwotę 403,0 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym 
dofinansowanie w części UE 286,5 mld zł, co stanowi 101,4 proc. alokacji na 
lata 2007-2013. 
Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze 
złożonych wniosków o płatność wyniosła 373,1 mld zł, a w części 
dofinansowania UE 264,8 mld zł. 
Więcej informacji na stronie: 
http://www.funduszeeuropejskie.2007-
2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/poziom/Strony/poziom_realizacji 
_programow_25012016.aspx 
  
Poradnik Komisji Europejskiej pt. "Zamówienia publiczne - porady dla 
osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące 
unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach 
finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych” 
Celem poradnika jest udzielenie osobom zaangażowanym w zarządzanie 
europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi (EFSI) wskazówek, 
które pomogą im uniknąć najczęściej popełnianych błędów i stosować 
najlepsze praktyki w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych.  
Dokument ten jest użytecznym narzędziem dla osób zajmujących się 
zamówieniami – przewodnikiem po najbardziej problematycznych kwestiach, 
zawierającym  praktyczne porady, w jaki sposób unikać błędów i jak 
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postępować w poszczególnych sytuacjach. Opisano w nim również dobre 
praktyki i przykłady rzeczywistych sytuacji, wyjaśniono konkretne zagadnienia, 
przedstawiono badania przypadków i wzory.  
Wersja elektroniczna ww. poradnika jest dostępna na stronach Komisji 
Europejskiej:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/guide/ 
  
Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 
Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego 
Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP). 
Zakres zmian w dokumencie jest opisany w Rejestrze zmian. 
SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym pracom i modyfikacjom wraz z 
postępem realizacji RPO WP 2014-2020. 
Więcej informacji na stronie: 
http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nowa-wersja-szoop-rpo-wp-2014-20-4 
  
Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami 
Na stronie Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój dostępna jest publikacja pn. 
„Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami." zawierająca wskazówki do realizacji projektów 
pod kątem zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W 
poradniku zawarte są podstawowe informacje dotyczące dostępności wsparcia 
dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (układu ruchu, wzroku, 
słuchu, psychiczna, intelektualna, inne rodzaje niepełnosprawności) oraz 
przykłady równościowych działań. 
Więcej informacji na stronie: 
http://www.power.gov.pl/dostepnosc 
  
Zaktualizowany harmonogram konkursów dla Programu Inteligentny 
Rozwój na 2016 rok 
W związku z planami Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi przyśpieszenia 
wydatkowania środków w ramach poszczególnych programów na lata 2014-
2020, Instytucja Zarządzająca Programem Inteligentny Rozwój (PO IR) 
przedstawia zmieniony harmonogram konkursów na 2016 r. 
Więcej informacji na stronie: 
http://www.poir.gov.pl/Strony/wiadomosci/Zaktualizowany-harmonogram-konkursow-PO-IR-na-
2016-rok 
  
Roczny Plan Działania Osi III - Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i 
rozwoju w ramach POWER na rok 2016 r. 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla III Osi 
Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
informuje, iż w dniu 17 grudnia 2015 r. Instytucja Zarządzająca PO WER, 
działając na podstawie uchwały nr 38 Komitetu Monitorującego PO WER z 
dnia 25 listopada 2015 r., zatwierdziła Roczny Plan Działania dla III Osi 
Priorytetowej PO WER. 
Więcej informacji na stronie: 
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http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/dokumenty/plan-dzialania/ 
  
  

KONKURSY 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2. 
Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym 
RPO WP 2014-2020 
Główne założenia konkursu: 
Wnioski będzie można składać w terminie od 6 czerwca 2016 roku do 1 lipca 
2016 roku. 
Cel szczegółowy: Oferta kształcenia zawodowego na poziomie wyższym 
dostosowana do potrzeb gospodarki. 
Realizowane będą wyłącznie projekty kompleksowe, poprzedzone badaniem 
potrzeb subregionalnych rynków pracy. Wsparta infrastruktura musi 
uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami. 
Preferowane będą projekty:  
1) wpisujące się w realizację celów Porozumień na rzecz inteligentnych 
specjalizacji regionu, 
2) wykorzystujące potencjał infrastrukturalny i merytoryczny IOB (w 
szczególności infrastrukturę badawczą parków naukowo-technologicznych i 
inkubatorów przedsiębiorczości) na potrzeby kształcenia o profilu praktycznym, 
3) realizowane w ścisłym partnerstwie z pracodawcami/przedsiębiorcami, 
4) angażujące do współpracy instytucje wcześniejszych szczebli edukacji, w 
tym kształcenia zawodowego, 
5) realizowane w ramach współpracy międzyuczelnianej, 
6) uzgodnione w ramach ZPT. 
Typy projektów  
1) Budowa i rozbudowa, roboty budowlane (przebudowa i remont) istniejących 
obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej, w tym laboratoriów 
dydaktycznych, pracowni praktycznych i komputerowych oraz bibliotek, wraz z 
niezbędnym zagospodarowaniem otoczenia; (W tym budowa i rozbudowa 
jedynie w szczególnych przypadkach uzasadnionych korzyściami 
ekonomicznymi i przy uwzględnieniu trendów demograficznych) 
2) wyposażenie i doposażenie istniejących obiektów służących prowadzeniu 
działalności dydaktycznej i obiektów naukowo-badawczych, w tym laboratoriów 
dydaktycznych, centrów edukacyjno-badawczych, pracowni praktycznych i 
komputerowych oraz bibliotek. 
Więcej informacji na stronie: 
http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-4-
2-infrastruktura-uczelni-prowadzacych-ksztalcenie-o-profilu-praktycznym-rpo-wp-2014-202 
  
„Premia na Horyzoncie” – planowany nabór wniosków 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje ogłoszenie naboru wniosków w 
ramach konkursu pod nazwą  „Premia na Horyzoncie” na działania 
wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w 
zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”. Warunkiem ubiegania 
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się o przyznanie środków finansowych na dodatkowe finansowanie kosztów 
wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów będzie podpisanie 
umowy w ramach programu ramowego „Horyzont 2020” przed dniem złożenia 
wniosku. 
Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na drugą połowę lutego 2016 r. 
Więcej informacji na stronie: 
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-o-planowanym-naborze-wnioskow-w-ramach-
konkursu-premia-na-horyzoncie.html 
  
Granty dla naukowców z Programu Inteligentny Rozwój 
Naukowcy zyskają szansę na granty i stypendia w ramach 3 projektów: 
Homing/Powroty, Team i Team Tech, za które odpowiadać będzie Fundacja 
na rzecz Nauki Polskiej (FnP). Umowę na ich prowadzenie zawarło z Fundacją 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Budżet każdego projektu wynosi 205,3 
mln zł. 
• HOMING – Program HOMING to oferta dla młodych doktorów chcących 
wrócić lub przyjechać do Polski do pracy naukowej z zagranicy. Finansowanie 
w tym programie będzie dotyczyło projektów o charakterze staży 
podoktorskich realizowanych z udziałem partnera naukowego, których 
przedmiotem będą badania B+R wpisujące się w zakres Krajowych 
Inteligentnych Specjalizacji. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył 
800.000 zł. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych lub 
przedsiębiorstwach. 
Nabór potrwa od 15.02.2016 do 24.03.2016.  
Więcej informacji na stronie: 
http://www.fnp.org.pl/oferta/homing/ 
• POWROTY – Program POWROTY jest skierowany do młodych doktorów 
powracających do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem lub 
pracą poza obszarem nauki. W programie finansowane będą projekty o 
charakterze staży podoktorskich, realizowane z udziałem partnera naukowego. 
Przedmiotem projektów mogą być badania B+R wpisujące się w zakres 
Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Zaleca się, aby budżet projektu nie 
przekroczył 800.000 zł. Projekty mogą być realizowane w jednostkach 
naukowych lub przedsiębiorstwach. 
Nabór potrwa od 01.03.2016 do 15.04.2016.  
Więcej informacji na stronie: 
http://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/ 
• First TEAM – W programie FIRST TEAM można zdobyć środki na 
finansowanie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez młodych 
doktorów. Przedmiotem projektów, realizowanych obowiązkowo we 
współpracy z partnerem naukowym (krajowym lub zagranicznym), mogą być 
badania B+ R wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. 
W ramach programu finansowane będą projekty o zalecanym budżecie w 
wysokości 2 mln zł. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, 
przedsiębiorstwach lub konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce. 
Nabór potrwa od 15.02.2016 do 24.03.2016.  
Więcej informacji na stronie: 
http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/ 
• TEAM - W ramach programu TEAM oferowane są środki na finansowanie 
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zespołów badawczych kierowanych przez wybitnych uczonych z całego 
świata. Przedmiotem projektów, realizowanych obowiązkowo we współpracy z 
partnerem zagranicznym, mogą być badania B+ R wpisujące się w zakres 
Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Zaleca się, aby budżet projektu nie 
przekroczył 3,5 mln zł. Projekty mogą być realizowane w jednostkach 
naukowych, przedsiębiorstwach lub konsorcjach naukowo-przemysłowych w 
Polsce. 
Nabór potrwa od 05.02.2016 do 15.03.2016.  
Więcej informacji na stronie: 
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/ 
• TEAM TECH - Program TEAM TECH oferuje finansowanie dla zespołów 
badawczych kierowanych przez wybitnych uczonych posiadających 
doświadczenie we wdrażaniu wyników prac B+R do praktyki gospodarczej i 
realizujących projekty B+R we współpracy z partnerem gospodarczym, 
dotyczące rozwoju technologii, procesu lub innowacyjnego produktu. Zaleca 
się, aby budżet projektu nie przekroczył 3,5 mln zł. Projekty mogą być 
realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach lub konsorcjach 
naukowo-przemysłowych w Polsce. 
Nabór potrwa od 05.02.2016 do 15.03.2016.  
Więcej informacji na stronie: 
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/ 
  
Drugi nabór wniosków do Programu Region Morza Bałtyckiego 
Na posiedzeniu Zespołu Zadaniowego Komitetu Monitorującego dla Programu 
Morza Bałtyckiego 2014-2020 w Berlinie 13 stycznia 2016 uzgodniono, że 
ogłoszenie II naboru do Programu nastąpi już w marcu. 
Ogłoszenie naboru not koncepcyjnych (I etap) rozpocznie się 1 marca 2016 i 
potrwa do 12 maja 2016. Drugi nabór będzie również dwustopniowy i otwarty 
dla wszystkich osi priorytetowych. 
Ocena not koncepcyjnych planowana jest na wrzesień 2016. Pełne aplikacje 
projektowe (II etap) będą składane w styczniu 2017 roku, a wybór najlepszych 
projektów nastąpi w maju 2017 roku. 
Wydarzenia promocyjno-informacyjne związane z II naborem są planowane 
już wkrótce. Istnieje już możliwość konsultowania pomysłów projektowych ze 
Wspólnym Sekretariatem. 
Więcej informacji na stronie: 
http://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/launching-2nd-call-2016.html 
  
NORFACE: otwarcie konkursu z zakresu nauk społecznych 
Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią NORFACE zaprasza do udziału w 
konkursie na międzynarodowe projekty badawcze  z zakresu nauk 
społecznych pt. Dynamics of Inequality Across the Life-course: structures and 
procedures (DIAL).  
O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej trzech 
zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 3 krajów uczestniczących w 
konkursie. 
Termin składania wniosków (outline proposals): 30.03.2016 r., godz. 13.00 
czasu środkowoeuropejskiego 
Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, 
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Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, 
Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania 
Konkurs składa się z dwóch etapów. Na pierwszym etapie należy złożyć 
wniosek wstępny, tzw. outline proposal. Projekty zakwalifikowane do drugiego 
etapu otrzymają zaproszenie do złożenia wniosku pełnego, tzw. full proposal. 
Termin składania wniosków pełnych upływa 12.10.2016 r. o godz. 13.00 czasu 
środkowoeuropejskiego. 
Więcej informacji na stronie: 
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-01-13-ogloszenie-norface-dial 
  
Infect-ERA - otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2016 
18 stycznia 2016 r. otwarto nabór wniosków w ramach IV międzynarodowego 
konkursu organizowanego w ramach programu Infect-ERA. Konkurs skupia się 
na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób 
zakaźnych.  
Data zamknięcia naboru wniosków - 17 marca 2016 r. 
Więcej informacji na stronie: 
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/infect-era/aktualnosci/art,3952,infect-era-
otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-jtc-2016.html 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Wspólne seminarium Programów Interreg Europa Środkowa i Region 
Morza Bałtyckiego  – 23.02.2016, Katowice 
Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje o Programach, 
dowiedzieć się, jak przygotować dobry projekt oraz na czym polega rola 
partnera wiodącego. Szkolenie poprowadzą specjaliści ze Wspólnych 
Sekretariatów z Wiednia i Rostocku. 
Wydarzenie odbędzie się w języku angielskim, sesje plenarne będą 
tłumaczone na język polski. 
Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie zostanie otwarty w programie 
Europa Środkowa w kwietniu 2016 r. Przygotowywany jest także kolejny nabór 
w Interreg Region Morza Bałtyckiego. 
Więcej informacji na stronie: 
http://www.ewt.gov.pl/Strony/o-programach/szkolenia/Zarezerwuj-termin-Wspolne-seminarium-
programow-Interreg-Europa-Srodkowa-i-Region-Morza-Baltyckiego-23-lutego-2016-w-Katowicach 
  

 

*****Zamieszczane w NEWSLETTER-ze informacje pochodzą z oficjalnych serwisów internetowych Komisji 
Europejskiej, Krajowego Punktu Kontaktowego programów badawczych UE, poszczególnych ministerstw, Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz innych. Ponadto rozpowszechniane są informacje pozyskiwane od 
instytucji współpracujących z Uniwersytetem Gdańskim. 

www.ug.edu.pl 

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, 
kliknij tutaj 
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