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INFORMACJE OGÓLNE 

Sukces zespołu prof. dr hab. Macieja Wołowicza z Instytutu Oceanografii 
Uniwersytetu Gdańskiego – Komisja Europejska dofinansuje projekt w 
ramach Programu Horyzont 2020 
Głównym założeniem projektu Assemble Plus (Association of European 
Marine Biological Laboratories) jest zapewnienie naukowcom z Europy 
bezpłatnego dostępu do infrastruktury badawczej partnerów wchodzących w 
skład konsorcjum, w celu realizacji projektów badawczych wyłanianych w 
drodze konkursów. Uniwersytet Gdański będzie także  zaangażowany w 
realizację pakietów roboczych z grupy „Joint Research Activities” (w zakresie 
badań genetycznych organizmów morskich oraz rozwijania nurkowania 
naukowego) oraz Networking Activities (w zakresie tworzenia bazy danych 
oceanograficznych i opracowywania strategii rozwoju europejskich stacji 
morskich). 
Projekt będzie realizowany przez dwa lata w konsorcjum składającym się z 
następujących partnerów: 
• Aqua TT UETP Ltd (IE). 
• Universite Pierre et Marie Curie - Paris 6 (FR) - koordynator,  
• Nacionalni Institut Za Biologijo (SI),  
• Stichting Nioz, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NL),  
• Helsingin Yliopisto (FI),  
• Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (PL),  
• National University of Ireland, Galway (IE), 
• Goeteborgs Universitet (SE), 
• Universidad del Pais Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea (ES),  
• Hellenic Centre for Marine Research (EL),  
• The Hebrew University of Jerusalem (IL),  
• Stazione Zoologica Anton Dohrn (IT),  
• Universitetet i Bergen (NO),  
• Centro de ciencias do Mar do Algarve (PT),  
• Alfred-Wegener-Institut Helmholtz- Zentrum fuer Polar- und Meeresforschung 
(DE),  
• Max Planck Gesellschaft zur Foerderung der Wissenschaften e.v. (DE),  
• Vlaams Instituut voor de zee VZW (BE),  
• The Scottish Association for Marinescience LBG (UK),  
• The University Court of the University of ST Andrews (UK),  
• Marine Biological Association of the United Kingdom (UK),  

  



• Natural Environment Research Council (UK), 
• Marine Scotland (UK), 
• AquaTT UETP LTD (IE). 
  
Fundusze Europejskie 2014-2020 – znaczne przyspieszenie realizacji 
programów operacyjnych 
Rok 2016 charakteryzował się znacznym przyspieszeniem realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. Nadrobione zostały opóźnienia 
sięgające w przypadku niektórych programów nawet 12 miesięcy. Do końca 
2016 r. ogłoszono nabory na kwotę ponad 182 mld zł (tj. 59% dostępnych 
środków z UE na politykę spójności). Podpisano umowy angażujące ¼ 
wszystkich dostępnych środków unijnych dla Polski, co pozwoliło przekroczyć 
plan kontraktacji na 2016 r. o 6,4 mld zł. 
Środki wypłacone przez Komisję Europejską dla Polski do końca 2016 r. 
stanowią 1/3 całej kwoty przekazanej państwom członkowskim w ramach 
programów polityki spójności 2014-2020. Pod względem uzyskanych środków 
z KE Polska jest liderem wśród państw Grupy Wyszehradzkiej, natomiast 
wśród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej pod względem 
zrefundowanych przez KE środków w stosunku do alokacji zajmuje siódmą 
pozycję (przy czym podkreślić należy, że wartość łącznej refundacji uzyskanej 
przez 6 państw znajdujących się przed Polską nieznacznie przekracza 
refundację dla naszego kraju). 
Więcej informacji 
  
Polska liderem w Unii Europejskiej w zakresie przesyłania dużych 
projektów do Komisji Europejskiej 
18 stycznia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbyło się spotkanie 
trójstronne Instytucji Zarządzających z Komisją Europejską (KE) oraz 
Inicjatywą Jaspers. 
Przedmiotem spotkania było omówienie stanu przygotowania dużych 
projektów realizowanych w sektorach transportu, środowiska, energii, zdrowia 
oraz badań i rozwoju realizowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko, 
Programów Regionalnych, Programu Inteligentny Rozwój oraz Programu 
Polska Wschodnia.   
Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie 
Rozwoju Jarosław Orliński, przedstawił aktualny stan wdrażania dużych 
projektów oraz planowane terminy przesyłania ich do oceny Komisji 
Europejskiej. 
Eksperci Inicjatywy Jaspers zaprezentowali zakres i procedurę oceny dużych 
projektów w ramach niezależnej oceny jakości (IQR - Independent Quality 
Review), która jest dostępna dla polskich beneficjentów w perspektywie 
finansowej 2014-2020. Ponadto eksperci Inicjatywy Jaspers podzielili się 
swoimi doświadczeniami w zakresie kwestii horyzontalnych istotnych dla 
sektora transportu, podkreślając jednocześnie znaczącą rolę w absorpcji 
środków unijnych głównego beneficjenta sektora transportu - Generalnej 
Dyrekcji Dróg i Autostrad. 
Podczas spotkania Komisja Europejska zaprezentowała swoje obserwacje 
dotyczące oceny dużych projektów w kontekście jakości dokumentacji w 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Fundusze-Europejskie-2014-2020-znaczne-przyspieszenie-realizacji-programow-operacyjnych


zakresie analizy ekonomiczno-finansowej oraz monitorowania wskaźników 
rzeczowych, zachęcając jednocześnie do przesyłania dużych projektów do 
oceny niezależnych ekspertów IQR. Ponadto Komisja Europejska przedstawiła 
informacje na temat ilości dużych projektów, które zostały przesłane przez 
państwa członkowskie UE w 2016 roku do oceny i zatwierdzenia KE. 
Dzięki Programowi Infrastruktura i Środowisko, Polska jest liderem na tle 
innych krajów Unii Europejskiej w zakresie wysłanych dużych projektów. Na 
zaplanowanych do wysłania 38 projektów, Instytucja Zarządzająca Programem 
Infrastruktura i Środowisko przekazała 42 duże projekty do Komisji 
Europejskiej w 2016 roku.   
Więcej informacji 
  
Zmiana Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 
Zarząd Województwa Pomorskiego 31 stycznia 2017 r. przyjął uchwałę w 
sprawie zmiany Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020. Jest to kolejna wersja 
tego dokumentu, która będzie podlegała dalszemu uzupełnianiu i 
aktualizowaniu wraz z postępem wdrażania Programu.  Podstawowym celem 
Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 jest uszczegółowienie sposobu 
wdrażania RPO WP 2014-2020. Przedmiotowy dokument stanowi zbiór 
wszystkich niezbędnych informacji dla potencjalnych beneficjentów chcących 
pozyskać wsparcie w ramach Programu. Zawiera on rekomendacje, zalecenia 
i interpretacje postanowień dokumentów oraz aktów prawnych regulujących 
zasady wdrażania Programu dokonane przez Instytucję Zarządzającą RPO 
WP 2014-2020. Na podstawie jego zapisów formułowane będą postanowienia 
regulaminów konkursów oraz wezwań do złożenia wniosków w ramach 
naborów prowadzonych w trybie pozakonkursowym.  
Więcej informacji 
  
W drugim naborze programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 
otrzymano 71 projektów 
17 stycznia zakończył się drugi etap drugiego naboru projektów 
standardowych w transnarodowym programie Interreg Region Morza 
Bałtyckiego. Spośród 75 koncepcji projektów zaproszonych do drugiego etapu 
Wspólny Sekretariat w terminie otrzymał 71 pełnych wniosków projektowych: 
30 w 1. priorytecie "Potencjał dla innowacji", 25 w 2. priorytecie "Efektywne 
gospodarowanie zasobami naturalnymi" i 16 w 3. priorytecie "Zrównoważony 
transport". 
W złożonych projektach planuje wziąć udział 114 polskich instytucji, a sześć 
projektów ma polskiego partnera wiodącego. 
Rozpoczęła się ocena formalna wniosków projektowych. Komitet Monitorujący 
wybierze projekty do dofinansowania podczas prac planowanych na 23-24 
maja 2017 roku. 
  
Ułatwienia w dokumentowaniu postępowań z zakresu ocen 
oddziaływania na środowisko (ooś) w projektach składanych do 
dofinansowania ze środków RPO WP 2014-2020 
w Monitorze Polskim 4 stycznia br. ukazał się Komunikat Ministra Rozwoju i 
Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia wytycznych Ministra 

http://www.pois.gov.pl/Strony/wiadomosci/Polska-liderem-w-Unii-Europejskiej-w-zakresie-przesylania-duzych-projektow-do-Komisji-Europejskiej
http://www.rpo.pomorskie.eu/-/zmiana-zasad-wdrazania-rpo-wp-2014-20-4


Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z 
krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. 
Przedmiotowe wytyczne zostają uchylone z dniem 19 stycznia 2017 r. W 
związku z tym IZ RPO WP 2014 – 2020 postanowiła ograniczyć zakres 
dokumentacji dotyczącej postępowań w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko, która pozwala ocenić zgodność projektu z przepisami prawa 
ochrony środowiska. Zmiany dotyczą projektów składanych w konkursach, dla 
których termin naboru przypada na 19.01.2017 r. lub po tej dacie. 
Więcej informacji 
 
  

KONKURSY 

ERA-NET Cofund MarTERA - otwarcie naboru wniosków w konkursie 
15 grudnia 2016 r. otwarto nabór wniosków w międzynarodowym konkursie 
organizowanym w ramach programu ERA-NET Cofund MarTERA. Konkurs 
skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu 
technologii morskich. 
Nazwa konkursu: Transnational Call for Research & Innovation Projects in 
Maritime and Marine Technologies 
Temat konkursu: Maritime and Marine Technologies for a new Era 
Zakres konkursu Five Priority Areas (PAs): 
- PA1: Environmentally friendly maritime technologies 
- PA2: Development of novel materials and structures 
- PA3: Sensors, automation, monitoring and observations 
- PA4: Advanced manufacturing and production 
- PA5: Safety and security 
Data zamknięcia naboru wniosków: 31.03.2017 r., 17:00 CET 
W przypadku zakwalifikowania się do drugiego etapu konkursu należy złożyć 
wspólny wniosek w języku angielskim do 08.09.2017 r. godz. 17:00 CET. 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: IV kwartał 2017 r./ I kwartał 
2018 r. 
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście 
projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o 
przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze 
zamieszczonym na stronie Centrum.  
Budżet NCBR: Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach 
wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 
000 euro. 
Więcej informacji 
Więcej informacji 
  
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w Programie 
Wiedza Edukacja Rozwój 
Dokument zawiera harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 
trybie konkursowym dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2017 rok. 

http://www.rpo.pomorskie.eu/-/uwaga-ulatwienia-w-dokumentowaniu-postepowan-z-zakresu-ocen-oddzialywania-na-srodowisko-oos-w-projektach-skladanych-do-dofinansowania-ze-srodkow-rpo-w
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/martera/aktualnosci/art,4789,era-net-cofund-martera-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie.html
http://www.martera.eu/


Więcej informacji 
  
Konkurs w Programie Wiedza Edukacja Rozwój na realizację wysokiej 
jakości programy stażowe 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III 
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w 
szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 na 
projekty w programie „Studiujesz? Praktykuj!”, dotyczące wysokiej jakości 
programów stażowych dla studentów. 
Termin naboru wniosków: od 06.03.2017 do 07.04.2017 
Więcej informacji 
  
Konkurs - Skuteczny wymiar sprawiedliwości, Wiedza Edukacja Rozwój 
Konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektu przewidującego 
utworzenie oraz funkcjonowanie Centrum Arbitrażu i Mediacji  – Koordynatora 
(CAM-K) przyszłej ogólnopolskiej sieci 16 wojewódzkich Centrów Arbitrażu i 
Mediacji (15 CAM oraz CAM-K), a także standaryzację działania już 
istniejących Centrów. Wynikiem projektu ma być utworzenie zintegrowanego i 
kompleksowego systemu zarządzania informacją o mediacji w sprawach 
gospodarczych poprzez: 
1. zintegrowanie informacji, 
2. ujednolicenie praktyki mediacji w sprawach gospodarczych, 
3. zwiększenie kompetencji podmiotów świadczących usługi mediacyjne w 
sprawach gospodarczych, a w konsekwencji poprawę jakości usług 
mediacyjnych. 
Konkurs ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER - 
Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich 
egzekwowania. 
W ramach konkursu realizowane są następujące typy projektów: 
1) Tworzenie Centrów Mediacji i Arbitrażu oraz standaryzacja działania już 
istniejących Centrów 
2) Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych 
pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, 
urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych 
prokuratury z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach 
gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i 
zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego 
własności intelektualnej, prawa upadłościowego. 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 3 938 000 
PLN 
Data zamknięcia naboru wniosków: 15.02.2017 r. 
Więcej informacji 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/skorzystaj/Harmonogramy-naborow-wnioskow/Harmonogramy-naborow-wnioskow-na-2017-rok/Harmonogram-naboru-wnioskow-w-Programie-Wiedza-Edukacja-Rozwoj
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/31-Kompetencje-w-szkolnictwie-wyzszym-9
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/217-Skuteczny-wymiar-sprawiedliwosci-4


Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na Interdyscyplinarne 
Programy Studiów Doktoranckich – 16.02.2017 r., Warszawa 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne 
dotyczące konkursu na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich w 
ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020. Dofinansowanie w ramach konkursu 
przeznaczone będzie na realizację projektów dotyczących zwiększenia jakości 
i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich. 
Spotkanie będzie poświęcone możliwościom aplikowania w konkursie, w 
szczególności: warunkom konkursu, procedurom składania wniosków, 
kryteriom wyboru projektów oraz kwalifikowalności wydatków. 
Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie wypełnionego formularza na adres: 
monika.markiewicz@ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 13 lutego 
2017 r. 
Aby umożliwić jak największej liczbie osób zapoznanie się z poruszanymi 
zagadnieniami spotkanie transmitowane będzie on-line w czasie rzeczywistym. 
Śledzenie spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w baner zamieszczony 
na głównej stronie internetowej NCBR.gov.pl. 
Więcej informacji 
  
  
  
BIURO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI ROZWOJOWYMI 
Adres: ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk 
Rektorat II piętro, pok. R217-R220 
E-mail: projektyug@ug.edu.pl 
Tel.: +48 58 523 24 08, 523 31 23, 58 523 23 60, 58 523 31 24 
  

*****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 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 Rozwojowymi 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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