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INFORMACJE OGÓLNE 
 
Dr Michał Oszmaniec pod kierownictwem prof. dr hab. Michała Horodeckiego z 
Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki laureatem konkursu HOMING w 
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
Teoria informacji kwantowej jest szybko rozwijającą się interdyscyplinarną dziedziną, 
która ma na celu badanie korzyści i ograniczeń jakie mechanika kwantowa nakłada 
na przetwarzanie i przekazywanie informacji. Głównym tematem Projektu pt. 
„Quantum information with restricted resources: classical simulation, extensions to 
universality and applications to cryptography and sensing” jest zbadanie, jak na 
teorię informacji kwantowej wpływają dodatkowe ograniczenia na zasoby, które 
mogą być wykorzystywane w manipulowaniu układami fizycznymi, w których 
zapisana jest informacja kwantowa. 
Wartość projektu to 749 670 PLN 
Więcej informacji 
Szczegółowy opis Projektu 
  
Dofinansowanie Projektu „SEAPLANSPACE - Marine spatial planning 
instruments for sustainable marine governance” dr hab. Doroty Pyć, prof. 
nadzw. z Wydziału Prawa i Administracji UG 
Projekt „SEAPLANSPACE - Marine spatial planning instruments for sustainable 
marine governance” uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Interreg 
Południowy Bałtyk (Seed Money). 
Projekt ma charakter projektu wstępnego, a jego podstawowym celem jest 
przygotowanie do realizacji projektu „Marine spatial planning instruments for 
sustainable marine governance”. Kluczowym założeniem dofinansowanego Projektu 
jest nawiązanie współpracy z partnerami, którymi są wiodące ośrodki badań nad 
problematyką morską w obszarze Morza Bałtyckiego w celu wspólnego 
przygotowania i realizacji projektu docelowego. W ramach Projektu planowane jest 
zorganizowanie seminariów naukowych zmierzających do „zmapowania” zakresu 
merytorycznego (obszar dyscyplin naukowych oraz zakres badań w ramach tych 
dyscyplin) projektu głównego, a także przeprowadzenie wstępnych badań na 
potrzeby projektu głównego. 
Całkowity budżet Projektu dofinansowanego w ramach Seed Money to 36 045,00 
EUR. 
Więcej informacji 
  
Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 12 marca 2017 r. 
Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 do 12 
marca 2017 r. uruchomiono 2 714 naborów wniosków na kwotę 204,1 mld zł. 
Od uruchomienia programów do 12 marca 2017 r. złożono 46 189 wniosków o 

http://www.fnp.org.pl/ponad-7-mln-zl-od-fnp-dla-mlodych-badaczy-wracajacych-do-pracy-naukowej/
http://mailing.ug.edu.pl/pliki/projektyug/opis_popularny_-_m._oszmaniec.docx
http://ewt.pomorskie.eu/-/wyniki-seed-money-w-poludniowym-baltyku


dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 273,6 mld zł. Wartość dofinansowania 
UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 172,0 mld zł. 
Do 12 marca 2017 r. podpisano z beneficjentami 13 234 umowy o dofinansowanie 
projektów na kwotę dofinansowania w części UE 81,2 mld zł. 
Więcej informacji 
  
Pomorskie liderem wdrażania środków unijnych 
Do 10 marca br. Zarząd Województwa Pomorskiego podpisał 696 umów i decyzji o 
dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, których łączna wartość to 4,7 mld zł, 
przy unijnym wsparciu 3,5 mld złotych. To najlepszy wynik w kraju. Jeżeli chodzi o 
procent wykorzystania budżetu Programu (46,2%), województwo pomorskie jest 
liderem w stosunku do innych regionów Polski. 
Więcej informacji 
  
Horyzont 2020: ocena partnerstw publiczno-publicznych 
Komisja Europejska ogłosiła konsultacje społeczne, dotyczące funkcjonowania 
partnerstw publiczno-publicznych w kontekście trwającej śródokresowej oceny 
działania programu Horyzont 2020. 
Zaproszenie do wyrażenia opinii skierowane jest do naukowców, przedsiębiorców, 
osób i organizacji finansujących badania naukowe oraz wszystkich typów organizacji 
i wszystkich zainteresowanych, którzy brali udział w programie Horyzont 2020. 
Termin: konsultacje do 30 kwietnia 2017 r. 
Więcej informacji 
  
Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja 
Rozwój 
8 marca 2017 r. minister Paweł Chorąży podpisał siódmą wersję Szczegółowego 
Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER). 
Zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. 
Więcej informacj 
  
Wskazówki ewaluatorów 
W ramach projektu NCPs CaRE dofinasowanego w ramach Programu Horyzont 
2020 opracowano wskazówki pokazujące, jakie błędy stają się przyczyną 
odrzucenia wniosków projektowych i w jaki sposób można je poprawić.  
Więcej informacji 
  
 
 

KONKURSY 
 
Dodatkowy nabór w ramach współpracy dwustronnej w obszarze zdrowia 
Funduszy Norweskich i Funduszy EOG 
Minister Zdrowia jako Operator Programu "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony 
zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych" ogłosił nabór wniosków o 
dofinansowanie w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD). 
Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, 
dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i 
najlepszych  praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Postep-realizacji-programow-2014-2020-stan-na-12-marca-2017-r
http://www.rpo.pomorskie.eu/-/pomorskie-liderem-wdrazania-srodkow-unijny-1
http://www.kpk.gov.pl/?p=35053
http://www.power.gov.pl/Strony/wiadomosci/Zmiana-Szczegolowego-Opisu-Osi-Priorytetowych-Programu-Wiedza-Edukacja-Rozwoj-1
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2017/03/Evaluators-recommendations-for-applicants.pdf


(Norwegia, Islandia, Lichtenstein) oraz organizacjami międzynarodowymi. 
Nabór przeznaczony jest dla wszystkich polskich podmiotów publicznych i 
prywatnych oraz organizacji pozarządowych  będących osobami prawnymi i 
działających w interesie publicznym oraz innych podmiotów działające w sektorze 
ochrony zdrowia, w tym podmiotów prowadzące działalność leczniczą świadczące 
usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy 
założycielskie. 
Celem projektów powinno być tworzenie sieci kontaktów, wymiana, dzielenie się i 
transfer wiedzy, technologii, doświadczenia i najlepszych praktyk między 
podmiotami z Państw Beneficjentów i podmiotami z Państw-Darczyńców oraz 
organizacjami międzynarodowymi działającymi w obszarze merytorycznym 
programu. 
Całkowita alokacja środków dostępnych z FWD na poziomie programu PL07 w 
ramach VII naboru to 230 000  EUR, tj. 1 003 030 PLN 
Maksymalna kwota dofinansowania w projekcie wynosi 46 500 EUR,  tj. 202 786 
PLN. 
Nabór projektów FWD do programu odbywa się od dnia ogłoszenia do 30.06.2017 r. 
Więcej informacji 
  
Otwarty nabór wniosków w Studiujesz? Praktykuj! 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-
SP2/17 na projekty dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych dla 
studentów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 
3.1). 
Wnioski w ramach konkursu będą  przyjmowane: od dnia 6 marca 2017 r. do dnia 7 
kwietnia 2017 r. 
Więcej informacji 
  
Nabór kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do składania wniosków o 
umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). 
Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w okresie od 15 marca do 14 
kwietnia 2017 r., do godz. 16:15. 
Więcej informacji 
  
 
 

KONFERENCJE I SZKOLENIA 
 
Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na realizację wysokiej jakości 
programów stażowych w ramach PO WER – 06.04.2017 r., Warszawa 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące 
konkursu w programie „Studiujesz? Praktykuj!”, w ramach Działania 3.1 
Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020. Dofinansowanie w ramach konkursu przeznaczone będzie na 
realizację wysokiej jakości programów stażowych dla studentów. 
Spotkanie będzie poświęcone możliwościom aplikowania w konkursie, w 
szczególności: warunkom konkursu, procedurom składania wniosków, kryteriom 

http://fbr.zdrowie.gov.pl/index.php?page=vii-nabor-fwd-pl07
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030100-ip08-00-sp217/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,5033,ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-ekspertow-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020.html


wyboru projektów oraz kwalifikowalności wydatków. 
Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie wypełnionego formularza na adres: 
spotkaniePOWER@ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017 r. 
Więcej informacji 
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*****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. 
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Ta wiadomośd została wysłana do Ciebie z Biura Zarządzania Projektami Rozwojowymi Uniwersytetu Gdaoskiego. 
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/biuro_zarzadzania_projektami 

Jeżeli nie chcesz otrzymywad w przyszłości Newsletterów, 
kliknij tutaj 
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