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INFORMACJE OGÓLNE 

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 6 listopada 2016 
roku 
Według danych wygenerowanych z systemu informatycznego SL2014 do 6 
listopada 2016 r. uruchomiono 1 890 naborów wniosków na kwotę 159,5 mld 
zł. 
Od uruchomienia programów do 6 listopada 2016 r. złożono 34 225 wniosków 
o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 203,9 mld zł. Wartość 
dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 121,8 mld zł. 
Do 6 listopada 2016 r. podpisano z beneficjentami 7 402 umowy o 
dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE blisko 51,9 mld zł. 
Więcej informacji 
  
Konsultacje Komisji Europejskiej: Horyzont 2020 i Euratom 2014-2018 
Komisja Europejska uruchomiła proces konsultacji społecznych z 
zainteresowanymi podmiotami w kontekście oceny okresowej programu 
Horyzont 2020. W ten sposób KE chce włączyć obywateli UE do wspólnego 
tworzenia polityki Unii w celu wprowadzenia lepszych regulacji prawnych. 
Ocena okresowa pomoże poprawić funkcjonowanie programu Horyzont 2020 i 
będzie ważnym elementem w przygotowaniach do następnego programu 
badań i innowacji Unii Europejskiej. 
Terminy: przyjmowanie opinii do 15 stycznia 2017 r. 
Więcej informacji 
  
Zmiana Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów 
operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 
3 listopada zostały podpisane zmienione Wytyczne w zakresie informacji i 
promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. 
Wprowadzone zmiany wynikają z nowego podziału zadań pomiędzy 
Instytucjami Zarządzającymi Krajowymi Programami Operacyjnymi a Instytucją 
do spraw koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa w obszarze informacji 
i promocji. Zmiany wynikają również z pierwszych doświadczeń wdrażania 
Strategii Komunikacji Polityki Spójności oraz strategii komunikacji 
poszczególnych programów. Wytyczne obowiązują od 3 listopada 2016 r. 
Więcej informacji 
  
Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

  

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Postepy-w-realizacji-programow-2014-2020-stan-na-6-listopada-2016-roku
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konsultacje-komisji-europejskiej-horyzont-2020-i-euratom-2014-2018.html
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Zmiana-Wytycznych-w-zakresie-informacji-i-promocji-programow-operacyjnych-polityki-spojnosci-na-lata-2014-2020


20 października 2016 roku, uchwałą nr 1067/181/16, Zarząd Województwa 
Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. 
SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym modyfikacjom wraz z postępem 
realizacji RPO WP 2014-2020. 
Więcej informacji 
  
Współpraca Uniwersytetu Gdańskiego i Banku Zachodniego WBK S.A. 
3 listopada 2016 r. została podpisana umowa o współpracy między 
Uniwersytetem Gdańskim i Bankiem Zachodnim WBK S.A. 
BZ WBK m.in. przedstawi UG informacje na temat swoich produktów i usług 
finansowych oraz ofertę skierowaną do pracowników, doktorantów, 
absolwentów i studentów UG.  
UG rozważy m.in. wsparcie BZ WBK w zakresie rozpowszechniania informacji 
o produktach i usługach, udostępniając informację pracownikom, doktorantom, 
studentom oraz absolwentom UG. Rozpowszechniana również będzie 
informacja dedykowana programowi Santander Universidades oraz 
przekazywane propozycje tematów prac dyplomowych, magisterskich i 
doktorskich o tematyce bankowej lub związanej bezpośrednio z BZ WBK. 
Więcej informacji 
  
  

KONKURSY 

Ogłoszenie konkursu OPUS 12 
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na projekty badawcze, w tym 
finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej 
niezbędnej do realizacji tych projektów. 
Termin składania wniosków w konkursie to 15 grudnia 2016 r. 
Więcej informacji 
  
Ogłoszenie konkursu PRELUDIUM 12  
  
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na projekty badawcze realizowane 
przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia 
naukowego doktora. 
Termin składania wniosków w konkursie to 15 grudnia 2016 r. 
Więcej informacji 
  
Ogłoszenie konkursu SONATA 12  
  
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na projekty badawcze realizowane 
przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy 
doktora. 
Termin składania wniosków w konkursie to 15 grudnia 2016 r. 
Więcej informacji 

http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nowa-wersja-szoop-rpo-wp-2014-2-10
http://ug.edu.pl/media/aktualnosci/60493/wspolpraca_ug_i_bz_wbk
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus12
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium12
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata12


  
Ogłoszenie konkursu POLONEZ 3 
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na projekty badawcze realizowane 
przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy, współfinansowane z 
Programu Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie 
COFUND.  
Termin składania wniosków w konkursie to 15 grudnia 2016 r. 
Więcej informacji 
  
Ogłoszenie konkursu BEETHOVEN 2 
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na zadania badacze realizowane 
przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko-niemieckich projektów 
badawczych. 
Termin składania wniosków w konkursie to 15 grudnia 2016 r. 
Więcej informacji 
  
Konkurs „Fundamenty” - kolejny moduł Narodowego Programu Rozwoju 
Humanistyki 
MNiSW ogłosiło trzeci, ostatni moduł Narodowego Programu Rozwoju 
Humanistyki - Fundamenty. W ramach konkursu minister wyznaczał będzie 
temat o szczególnym znaczeniu dla polskich badań humanistycznych. W 
pierwszej edycji temat brzmi: Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I 
Rzeczypospolitej do 1795 roku. 
Przedmiotem konkursu jest opracowanie i przygotowanie dokumentacji, edycji 
źródłowych, słownikowych i bibliograficznych dotyczących Polski. Prace mogą 
dotyczyć m.in. historii politycznej, polityki dynastycznej Jagiellonów, dziejów 
piśmiennictwa, historii kultury, sztuki czy religii. 
Terminy: nabór wniosków od 15 listopada 2016 do 31 stycznia 2017 r. 
Budżet: minimalna wnioskowana kwota: 500 tys. na okres do 5 lat 
Więcej informacji 
  
Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna 
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako Instytucja Wdrażająca 
Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, działając na podstawie Porozumienia 
z Ministrem Środowiska, ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 2.4 
Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1  Ochrona in-situ 
lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp 
projektu  2.4.1 a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną 
zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. 
W ramach działania finansowane będą projekty służące czynnej ochronie 
siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych w skali Europy i kraju w 
odniesieniu do parków narodowych i obszarów Natura 2000 oraz, w ramach 
kompleksowych projektów ponadregionalnych, leżących poza ww. obszarami. 
Główny nacisk zostanie położony na wsparcie działań wynikających z 
dokumentów zarządczych dla ww. obszarów, przygotowanych zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
W ramach działania nie mogą być finansowane projekty ograniczone 

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez3
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven2
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkurs-epoka-jagiellonska-i-jej-dziedzictwo-w-i-rzeczypospolitej-do-1795-roku-w-ramach-modulu-fundamenty-nprh.html


terytorialnie do obszaru jednego województwa, mające na celu prowadzenie 
działań ochronnych w szczególności na terenach rezerwatów i parków 
krajobrazowych, jeśli takie działania zostały zaplanowane do realizacji przez 
dany typ beneficjenta w ramach regionalnych programów operacyjnych. 
Termin naboru wniosków – od 30 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. 
Więcej informacji 
  
Konkurs w programie Horyzont 2020 - Środowisko 
8 listopada Komisja Europejska otworzyła nowy konkurs w obszarze „Działania 
w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce” 
w programie Horyzont 2020. Tematyka konkursów obejmuje działania w 
dziedzinie klimatu, środowisko, efektywną gospodarkę zasobami oraz 
surowce. Przewidziano także specjalny konkurs dotyczący dziedzictwa 
kulturowego jako katalizatora zrównoważonego rozwoju. 
Termin składania wniosków konkurów jednoetapowych, jak również 
pierwszego etapu konkursów dwuetapowych upływa 7 marca 2017 r. 
Więcej informacji 
Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na bezpłatne konsultacje z ekspertami. 
Więcej informacji 
  
Uniwersytety Trzeciego Wieku po raz pierwszy wspierane przez resort 
nauki 
Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w Polsce w 1975 roku, 
zaledwie dwa lata po otwarciu pierwszej uczelni dla seniorów na świecie. Od 
tamtego czasu UTW pełnią bardzo istotną rolę społeczną – zapobiegają 
wykluczeniu osób starszych. Dane EUROSTATU wskazują, że w Polsce w 
2020 roku osoby po 60. roku życia będą stanowić jedną czwartą 
społeczeństwa. 
MNiSW ma zamiar wspierać finansowo zarówno już istniejące UTW, jak i 
podmioty, które mają dopiero zamiar rozpocząć prowadzenie tego typu 
działalności. Finansowanie może otrzymać 16 projektów, przy czym jeden 
beneficjent może realizować tylko 1 projekt. W jednym województwie 
zrealizowane będą mogły zostać maksymalnie 2 projekty. 
Terminy: realizacja projektów potrwa od stycznia do grudnia 2017 r. 
Budżet: maksymalne finansowanie dla pojedynczego projektu wynosi 300 tys. 
zł; całkowity budżet konkursu to 4 mln zł  
Więcej informacji 
  
Zmiana w programie Granty na granty 
W Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” opublikowano informację o 
zmianie zasad finansowania programu pod nazwą „Granty na granty". 
W ramach programu finansowaniem objęte są koszty związane z 
przygotowaniem wniosku projektowego, które zostały poniesione w okresie 18 
miesięcy przed złożeniem wniosku na wezwanie konkursowe KE, lub dla 
których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe. 
Więcej informacji 
  
Kolejny konkurs w Programie Interreg Południowy Bałtyk 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/24-ochrona-przyrody-i-edukacja-ekologiczna-7/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=12687
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/uniwersytety-trzeciego-wieku-po-raz-pierwszy-wspierane-przez-resort-nauki.html
http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2016/1036/1


Ruszył trzeci nabór wniosków na projekty międzynarodowe w Programie 
Interreg Południowy Bałtyk. Konkurs potrwa do 16 grudnia 2016 r. i dotyczy 
wszystkich obszarów wsparcia programu. 
Interreg Południowy Bałtyk obejmuje nadmorskie regiony pięciu państw 
członkowskich Unii Europejskeij: Danii, Litwy, Polski, Niemiec, (Meklemburgii-
Pomorza Przedniego) i Szwecji. 
Fundusze programu 2014-2020 wspierają działania z zakresu wzmacniania 
innowacyjności przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, ochrony i 
zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa naturalnego czy kulturalnego 
oraz rozwój zielonych technologii, które zmniejszą poziom zanieczyszczeń na 
obszarze Morza Bałtyckiego. Dotacje z programu mogą być przeznaczone 
także na transfer zrównoważonego transportu, rozwój rynków pracy oraz 
wzmacnianie współpracy międzyinstytucjonalnej.  
Potencjalni beneficjenci mogą przez cały listopad konsultować projekty z 
pracownikami Wspólnego Sekretariatu w Gdańsku i Punktów Kontaktowych 
programu, znajdujących się w poszczególnych regionach. Konsultacje będą 
prowadzone też on-line. 
Więcej informacji 
Więcej informacji 
  
MINIATURA - nowy konkurs Narodowego Centrum Nauki 
Rada Narodowego Centrum Nauki finalizuje prace nad dokumentacją 
konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji 
badań podstawowych. Konkurs ma na celu wsparcie osób realizujących 
działania naukowe w planowanym ubieganiu się o finansowanie projektów 
badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki. 
"Małe granty" będą mogły trwać do 12 miesięcy. W konkursie nie przewiduje 
się wynagrodzeń i stypendiów naukowych z wyjątkiem wynagrodzeń 
wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami jednostki, w której 
realizowane jest działanie. Nie ma również możliwości zakupu, wytworzenia 
lub modernizacji aparatury naukowo- badawczej, urządzeń i oprogramowania. 
Planowany czas rozstrzygania edycji konkursu to 3 miesiące. 
Terminy: nabór wniosków od 3 kwietnia 2017 r. 
Kto: osoby, które uzyskały stopień doktora do 12 lat przed wystąpienia z 
wnioskiem, nie kierowały projektem badawczym i nie są laureatami konkursów 
na stypendia doktorskie lub staże podoktorskie NCN 
Budżet: wysokość pojedynczego grantu - od 5 do 50 tys. zł; budżet całego 
konkursu wynosi 12 mln zł 
Więcej informacji 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Spotkanie informacyjne  „Horyzont 2020. Co każdy naukowiec wiedzieć 
powinien.” – 16 listopada 2016 r., Uniwersytet Gdański 
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed zaprasza na spotkanie 
informacyjne  „Horyzont 2020. Co każdy naukowiec wiedzieć powinien.” 

https://southbaltic.eu/call-for-proposals
http://ewt.pomorskie.eu/-/iii-nabor-w-poludniowym-baltyku
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-10-21-zapowiedz-konkursu-miniatura


Spotkanie poprowadzi Pani Anna Dziubczyńska-Pytko z Krajowego Punktu 
Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej. 
Więcej informacji 
  
NCN: grudniowe warsztaty dla pracowników administracyjnych – 13 
grudnia 2016 r, Kraków 
Narodowe Centrum Nauki zaprasza na kolejną edycję warsztatów 
szkoleniowych dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w 
obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów 
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Przewidywany czas szkolenia 
to ok. 5 godzin. 
Celem szkolenia jest: 
- omówienie zagadnień dotyczących przygotowania wniosków oraz ich oceny, 
- prezentacja zagadnień związanych z realizacją projektu badawczego od 
podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego realizacji, w tym 
procedur aneksowania umów, raportowania okresowego, raportów końcowych, 
rozliczenia i zamknięcia projektu badawczego, 
- przedstawienie procesu kontroli realizacji projektu w jednostce, 
- pogłębiona analiza zagadnień i problemów zgłoszonych przez uczestników 
warsztatów. 
Terminy: 13 grudnia 2016 r.; rejestracja trwa do 16 listopada 2016 r. 
Więcej informacji 
  
  
BIURO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 
Adres: ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk 
Rektorat II piętro, pok. R217-R221 
E-mail: projektyug@ug.edu.pl 
Tel.: +48 58 523 31 23, 523 24 08, 58 523 23 60, 58 523 31 24, 58 523 24 29 
  

*****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, NCBiR, NCN oraz innych. Ponadto rozpowszechniane są 
informacje pozyskiwane od instytucji współpracujących z Uniwersytetem Gdańskim. 

www.ug.edu.pl 

Ta wiadomość została wysłana do Ciebie z Biura Zarządzania Projektami Uniwersytetu Gdańskiego. 
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/biuro_zarzadzania_projektami 

Jeżeli nie chcesz otrzymywać w przyszłości Newsletterów, 

kliknij tutaj 
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