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INFORMACJE OGÓLNE 

Regulamin zarządzania projektami rozwojowymi w Uniwersytecie 
Gdańskim 
30 marca 2017 r. weszło w życie Zarządzenie Rektora Uniwersytetu 
Gdańskiego nr 25/R/17 w sprawie Regulaminu zarządzania projektami 
rozwojowymi w Uniwersytecie Gdańskim. 
Więcej informacji 
Więcej informacji 
  
Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 26 marca 2017 r. 
Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 do 
26 marca 2017 r. uruchomiono 2 758 naborów wniosków na kwotę 205,6 mld 
zł. 
Od uruchomienia programów do 26 marca 2017 r. złożono 47 768 wniosków o 
dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 288,1 mld zł. Wartość 
dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 180,6 mld zł. 
Do 26 marca 2017 r. podpisano z beneficjentami 13 872 umowy o 
dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 85,7 mld zł. 
Więcej informacji 
  
Program Kapitał Ludzki - podsumowanie 
10 mln uczestników, w tym osób młodych, osób z niepełnosprawnościami i 
osób z obszarów wiejskich skorzystało z pomocy Europejskiego Funduszu 
Społecznego w Polsce w latach 2007-2015. Podsumowanie realizacji 
programu Kapitał Ludzki (PO KL) było głównym celem ostatniego posiedzenia 
Komitetu Monitorującego Program. Podczas posiedzenia zaprezentowano i 
jednogłośnie przyjęto sprawozdanie z realizacji PO KL. Przedstawiono również 
ewaluację ex-post z realizacji Programu.  
Więcej informacji 
  
Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
17 marca 2017 r. wiceminister rozwoju, Witold Słowik, zatwierdził 
zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.15). Aktualna wersja 

  

http://www2.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=3165
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/biuro_zarzadzania_projektami/wzory_dokumentow
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Postepy-w-realizacji-programow-2014-2020-stan-na-26-marca-2017-r
http://www.power.gov.pl/Strony/wiadomosci/Program-Kapital-Ludzki-podsumowanie


dokumentu wraz z załącznikami została opublikowana w zakładce prawo i 
dokumenty. 
Więcej informacji 
  
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w Programie Polska 
Cyfrowa na 2017 rok 
Więcej informacji 
  
Konsultacje Komisji Europejskiej: Erasmus + 2014-2020 
Komisja Europejska do 31 maja 2017 r. prowadzi konsultacje społeczne 
dotyczące śródokresowej oceny programu Erasmus+. Uczestnictwo w 
konsultacjach jest możliwe poprzez wypełnienie ankiety, dostępnej także w 
języku polskim, na stronie internetowej KE. 
Więcej informacji 
  
Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektu  
W obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 obowiązki, wymogi 
oraz praktyka dotyczące udzielania zamówień w projektach realizowanych 
przy wsparciu funduszy unijnych w Regionalnym Programie Operacyjnym w 
sposób istotny różnią się od tych, które były znane Beneficjentom w 
poprzedniej perspektywie 2007-2013. Zapoznanie się z najczęściej 
popełnianymi błędami, pozwoli uniknąć szeregu potencjalnych uchybień i 
związanych z nimi korekt finansowych. 
Więcej informacji 
  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 - zmiana harmonogramu naboru wniosków na 2017 rok  
23 marca 2017 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę nr 
321/221/17 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Harmonogramu naboru 
wniosków w trybie konkursowym na 2017 rok. 
Harmonogram zawiera informacje o planowanych terminach ogłoszenia oraz 
przeprowadzenia naborów wniosków w 2017 roku, jak również informacje 
dotyczące naborów ogłoszonych w 2016 roku, których przeprowadzenie IZ 
RPO WP zaplanowała w 2017 roku. 
Więcej informacji 
  
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - efekty i podsumowania 
17 378 projektów za ponad 10 mld euro. Podsumowanie Programu 
Innowacyjna Gospodarka odbyło się podczas ostatniego posiedzenia Komitetu 
Monitorującego. 
Więcej informacji 
  
  

KONKURSY 

Fundusz Polsko-Norweska Współpraca Badawcza - nabór na 
dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy 

http://www.pois.gov.pl/Strony/wiadomosci/Aktualizacja-Szczegolowego-Opisu-Osi-Priorytetowych-Programu-Infrastruktura-i-Srodowisko-2014-2020-2023
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/skorzystaj/Harmonogramy-naborow-wnioskow/Harmonogramy-naborow-wnioskow-na-2017-rok/Harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-w-Programie-Polska-Cyfrowa-na-2017-rok
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konsultacje-spoleczne-komisji-europejskiej-w-sprawie-srodokresowej-oceny-programu-erasmus-na-lata-2014-2020.html
https://www.arp.gda.pl/plik,4305,najczesciej-popelniane-bledy-komunikat.pdf
http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nowy-harmonogram-naboru-wnioskow-w-trybie-konkursowym-na-2017-rok
http://www.poir.gov.pl/Strony/wiadomosci/Innowacyjna-Gospodarka-efekty-podsumowania


Dwustronnej 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu (OP) Polsko-
Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2009-2014 ogłasza nabór na dofinansowanie działań 
bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. 
Dofinansowanie działań może być przeznaczone na pokrycie kosztów: 
- wizyty przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii; 
- wizyty przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce. 
Działanie powinno służyć: 
- zaplanowaniu przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych do 
programu Horyzont 2020 i innych programów międzynarodowych 
i/lub 
- wymianie doświadczeń w zakresie administrowania projektami lub 
prowadzenia przedsięwzięć związanych z transferem technologii (biura obsługi 
projektów, biura transferu technologii). 
Nabór rozpocznie się 12 kwietnia 2017 r. o godzinie 12:00 (CET). 
Indykatywny budżet OP przeznaczony na dofinansowanie działań wynosi 400 
tys. EUR. W przypadku wystąpienia oszczędności w programie kwota 
przeznaczona na nabór może ulec zwiększeniu. Dofinansowanie zostanie 
przyznane w PLN wg kursu NBP z dnia ogłoszenia o naborze. 
Nabór na dofinansowanie działań jest ciągły, jednoetapowy. Dofinansowanie 
udzielane jest do wyczerpania budżetu. O pierwszeństwie decyduje kolejność 
wpływu formularzy. 
Jeden podmiot (w przypadku uczelni wyższych jako pojedynczy podmiot 
rozumiana jest każda podstawowa jednostka organizacyjna uczelni) może 
złożyć maksymalnie 2 formularze na realizację 2 działań, przy czym każde 
działanie powinno dotyczyć innego zakresu tematycznego i być realizowane 
przez inną grupę osób. 
Więcej informacji 
  
Zmiana regulaminu konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w 
programie Studiujesz? Praktykuj! 
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w dniu 31 marca 2017 r. 
dokonano zmiany regulaminu oraz załącznika nr 9 do regulaminu w konkursie 
nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w programie Studiujesz? Praktykuj! 
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 
Wprowadzone zmiany dotyczą podniesienia wartości maksymalnych stawek 
określonych w kryterium dostępu nr 8 (zmiana przyjęta uchwałą nr 126 
Komitetu Monitorującego PO WER z dnia 29 marca br.) oraz doprecyzowania 
zapisów w zakresie zapewnienia jakości staży oraz finansowania kosztów 
związanych z uczestnictwem w projekcie osoby z niepełnosprawnością. 
Więcej informacji 
  
Nabór kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014-2020 
Nabór wniosków trwa do 24 kwietnia 2017 r. 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do składania 
wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu 

http://www.ncbr.gov.pl/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/fundusz-wspolpracy-dwustronnej/art,5042,polsko-norweska-wspolpraca-badawcza-nabor-na-dofinansowanie-dzialan-bilateralnych-w-ramach-funduszu-wspolpracy-dwustronnej.html
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,5081,zmiana-regulaminu-konkursu-nr-powr-03-01-00-ip-08-00-sp217-w-programie-studiujesz-praktykuj.html


Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR). 
Więcej informacji 
  
Konkurs POIiŚ - Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Infrastruktura 
i Środowisko 
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako Instytucja Wdrażająca 
Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 
współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 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 
KONKURS NR 2.4.1/1/2017 
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 
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 konkursu: od 28.04.2017 do 26.06.2017 
Więcej informacji 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

ZAINWESTUJ W ZIELONE! Możliwości finansowania projektów 
środowiskowych i działań na rzecz klimatu w ramach Programu LIFE oraz 
innych środków Unii Europejskiej – 11.04.2017 r., Gdańsk 
Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej" wraz z partnerami – Głównym 
Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gdańsku oraz 
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku serdecznie zaprasza do udziału w seminarium. "ZAINWESTUJ W 
ZIELONE! Możliwości finansowania projektów środowiskowych i działań na 
rzecz klimatu w ramach Programu LIFE oraz innych środków Unii 
Europejskiej".  
W programie spotkania m.in.: 
- Program LIFE - jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony 
wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i 
klimatu, którego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania 
wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci/art,5067,ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-ekspertow-programu-operacyjnego-inteligentny-rozwoj-2014-2020.html
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/24-Ochrona-przyrody-i-edukacja-ekologiczna-9


zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów 
dotyczących środowiska w tym przyrody. Spotkanie z przedstawicielem 
Programu LIFE z Brukseli. 
- Możliwości finansowania działań w zakresie ochrony środowiska, 
efektywnego gospodarowania zasobami oraz różnorodności biologicznej ze 
środków Unii Europejskiej. 
- Dobre praktyki w realizacji projektów środowiskowych w województwie 
pomorskim. 
- Dobre praktyki - projekty LIFE w Europie i województwie pomorskim. 
Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego do dnia 10 kwietnia 2017 r. 
Więcej informacji 
  
  
  
BIURO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI ROZWOJOWYMI 
Adres: ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk 
Rektorat II piętro, pok. R217-R221 
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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