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INFORMACJE OGÓLNE 

Poziom realizacji programów - stan na 7 lutego 2016 r. 
Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI 
SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 7 lutego 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 106 507 umów o 
dofinansowanie na kwotę 402,7 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym 
dofinansowanie w części UE 286,6 mld zł, co stanowi 101,5 proc. alokacji na 
lata 2007-2013. 
Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze 
złożonych wniosków o płatność wyniosła 374,6 mld zł, a w części 
dofinansowania UE 266,1 mld zł. 
Więcej informacji 
  
Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa 
Pomorskiego jest dokumentem rozwijającym oraz uszczegóławiającym zapisy 
programu regionalnego. Zawiera między innymi informacje o obszarach 
wsparcia, typach projektów, rodzajach beneficjentów, a także 
uwarunkowaniach i zasadach wyboru oraz realizacji przedsięwzięć w ramach 
poszczególnych priorytetów. 
Więcej informacji 
  
Program Wiedza Edukacja Rozwój z pierwszymi efektami 
1,6 mld zł – to wartość 402 umów podpisanych dotychczas w Programie 
Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Stan wdrażania programu, realizacja 
wsparcia dla osób młodych i aktualizacja rocznych planów działania – to 
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główne tematy dwudniowego posiedzenia Komitetu Monitorującego POWER, 
któremu przewodniczył wiceminister rozwoju Paweł Chorąży. 
Więcej informacji 
  
Pismo KE w sprawie najczęściej popełnianych błędów w realizacji 
Programów Ramowych 
Więcej informacji 
  
  

KONKURSY 

Nabór wniosków w programie Interreg Południowy Bałtyk 
Drugi nabór wniosków w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 
rozpocznie się 9 maja i potrwa do 17 czerwca 2016 r. Nabór otwarty będzie 
dla wszystkich osi priorytetowych. 
Więcej informacji 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Warsztaty: "Informacja patentowa jako źródło wiedzy o innowacjach w 
projektach badawczych" – 17.02.2016 r., Politechnika Gdańska 
Warsztaty poprowadzi Pani Małgorzata Kluczyk, koordynator Zespołu 
Rzeczników Patentowych na Politechnice Gdańskiej. Spotkanie poświęcone 
będzie zagadnieniom dotyczącym informacji patentowej jako źródła wiedzy o 
innowacjach w projektach badawczych. Na szkoleniu zostanie 
zaprezentowana strona internetowa Urzędu Patentowego RP oraz baza 
danych Urzędu Patentowego RP. 
Więcej informacji 
  
Pytania o nowe wyzwania dla Horyzontu 2020 – 16.02.2016 r., Bruksela 
Rok 2016 jest przełomowy dla programu badawczego Horyzont 2020. Program 
rozpoczął się w 2014 roku z budżetem około 80 mld euro. Po dwóch latach 
działania nasuwają się pytania o dalsze wyzwania, jakie stoją przed 
Horyzontem 2020: jakie powinny być roczne wydatki na projekty? co zrobić, 
żeby zwiększyć szanse aplikujących na sukces? 
O tym między innymi będą dyskutować eksperci w czasie The 2016 
Science|Business Horizon 2020 Conference. W spotkaniu mają wziąć udział 
m.in. Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji oraz Jean-Pierre 
Bourguignon, prezydent European Research Council. 
Konferencja będzie transmitowana on-line. Początek o godz. 9. 
Więcej informacji 
  
Seminarium informacyjne Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 
2014-2020 – 16-17.03.2016 r., Ryga 
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Seminarium będzie poświęcone II naboru w Programie Interreg Region Morza 
Bałtyckiego 2014-2020 oraz indywidualnym konsultacjom koncepcji 
projektowych, które mogą być złożone w tym naborze. 
Więcej informacji 
  

 

*****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. 
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