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INFORMACJE OGÓLNE 

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 23 kwietnia 2017 r. 
Od uruchomienia programów do 23 kwietnia 2017 r. złożono 50 651 wniosków 
o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 304,2 mld zł. Wartość 
dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 190,5 mld zł. 
Do 23 kwietnia 2017 r. podpisano z beneficjantami 15 271 umów o 
dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 93,2 mld zł. 
Więcej informacji 
  
Nowe zasady wynagradzania w Horyzoncie 2020 
21 kwietnia Komisja Europejska opublikowała Annotated Model Grant 
Agreement (wersja 4.0).  W dokumencie tym zawarte zostały szczegółowe 
informacje na temat nowych zasad dotyczących wynagradzania pracowników 
w projektach H2020. Zmiany te są następstwem trwającej od dłuższego już 
czasu dyskusji na temat dysproporcji w poziomie wynagrodzeń oraz 
niedopasowania dotychczasowych zasad dotyczących kosztów osobowych w 
programie Horyzont 2020 do systemów płacowych funkcjonujących w 
niektórych krajach członkowskich, między innymi w Polsce. 
W wyniku tych zmian  wyróżniono grupę beneficjentów posługujących się 
systemem „project based”, czyli takich, u których wynagrodzenie różni się w 
zależności  od tego, czy pracownik pracuje na rzecz projektów, czy nie. 
Komisja Europejska  opracowała szczegółowe zasady rozliczania kosztów 
personelu dotyczące tej grupy beneficjentów, które mają pozwolić na 
stosowanie przez nich w projektach H2020 swoich zwykłych praktyk 
płacowych. Beneficjent wypłacający w różnego rodzaju projektach krajowych 
wynagrodzenia na podwyższonym poziomie, po spełnieniu określonych 
warunków, może wypłacać podwyższone wynagrodzenia także w odniesieniu 
do projektów H2020. 
Informacje na temat kosztów osobowych znajdują się w Annotated Model 
Grant Agreement (AGA) na stronach 46-78. 
Szczegółowe informacje na ten temat:  AGA (wersja 4.0)_ nowe zasady 
wynagradzania znajdują się w materiale opracowanym przez KPK PB UE w 
oparciu o informacje zawarte w Annotated Model Grant Agreement 
Więcej informacji 
  

  

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Postepy-w-realizacji-programow-2014-2020-stan-na-23-kwietnia-2017-r
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2017/04/AGA-wersja-4.0_-nowe-zasady-wynagradzania.pdf
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2017/04/AGA-wersja-4.0_-nowe-zasady-wynagradzania.pdf
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2017/04/AGA-wersja-4.0_-nowe-zasady-wynagradzania.pdf
http://www.kpk.gov.pl/?p=36088


Konsultacje Komisji Europejskiej: Erasmus + 2014-2020 
Terminy: konsultacje trwają do 31 maja 2017 r. 
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 
  
Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - 
projekt 
18 kwietnia 2017 r. MR rozpoczęło konsultacje zewnętrzne projektu nowelizacji 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  
Uwagi względem wprowadzonych w dokumencie zmian można zgłaszać w 
terminie do 4 maja 2017 r. 
Więcej informacji 
  
Zaktualizowana lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 
2014-2020 
Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego 
wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy 
dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii 
Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały 
wsparcie. Jest to tzw. Lista projektów. Celem jest zapewnienie wszystkim 
zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z 
Funduszy Europejskich. 
W przypadku programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na liście 
uwzględnione są tylko projekty realizowane w ramach programów 
zarządzanych przez Polskę, tj. Polska-Słowacja, Południowy Bałtyk, Polska-
Saksonia. 
Dane dotyczą stanu na 2 kwietnia 2017 r. i pochodzą z bazy Centralnego 
systemu teleinformatycznego SL2014. 
Więcej informacji 
  
  

KONKURSY 

Konkurs TEAM  
Celem programu TEAM jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów 
zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata 
(niezależnie od ich narodowości) w jednostkach naukowych lub 
przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych 
obszarach, z udziałem partnera zagranicznego. 
Termin konkursu: 20.04.2017 - 20.06.2017 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konsultacje-spoleczne-komisji-europejskiej-w-sprawie-srodokresowej-oceny-programu-erasmus-na-lata-2014-2020.html
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/dokumenty/Zmiana-Wytycznych-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-Europejskiego-Funduszu-Rozwoju-Regionalnego-Europejskiego-Funduszu-Spolecznego-oraz-Funduszu-Spojnosci-na-lata-2014-2020-projekt
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/projekty/lista-projektow/lista-projektow-realizowanych-z-funduszy-europejskich-w-polsce-w-latach-2014-2020/


W ramach konkursu zgłaszane będą projekty trwające do 36 miesięcy.  
Zaleca się, aby budżet takiego projektu nie przekroczył 3 500 000 zł. 
Więcej informacji 
  
Konkurs TEAM-TECH 
Przedmiotem konkursu są granty dla zespołów badawczych prowadzonych 
przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z 
powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym (technologicznym lub 
wytwórczym) o dużym znaczeniu dla gospodarki. 
Termin konkursu: 20.04.2017 - 20.06.2017 
W ramach konkursu zgłaszane będą projekty trwające do 36 miesięcy.  
Zaleca się, aby budżet takiego projektu nie przekroczył 3 500 000 zł. 
Więcej informacji 
  
Konkurs na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej 
uczelni  
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 3.4 Zarządzanie w 
instytucjach szkolnictwa wyższego konkurs nr POWR.03.04.00-IP.08-00-
PKD/17 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni. 
NCBiR kieruje wsparcie w przedmiotowym konkursie do młodej kadry 
dydaktycznej, rozumianej jako osoby, które nie ukończyły 35 lat i równocześnie 
prowadzą zajęcia dydaktyczne u wnioskodawcy posiadając stopień doktora lub 
odbywając studia III stopnia. 
Projekty powinny zawierać propozycje działań podnoszących kwalifikacje 
uczelnianych kadr w co najmniej dwóch z trzech obszarów: innowacyjnych 
umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych lub nauczania w 
języku obcym.  
Maksymalny koszt projektu przypadający na jednego uczestnika 
korzystającego ze wsparcia na poziomie krajowym nie może przekroczyć 9 
tys. zł, a w przypadku osób odbywających szkolenia zagraniczne - 24 tys. zł. 
Nabór do konkursu potrwa od 29 maja do 28 lipca 2017 r.  
Budżet konkursu to 50 mln PLN. 
Więcej informacji  
  
Działania Marii Skłodowskiej-Curie: konkurs dla indywidualnych 
naukowców 
Komisja Europejska ogłosiła konkurs na indywidualne granty wyjazdowe i 
przyjazdowe dla doświadczonych naukowców, tj. posiadających stopień 
doktora lub przynajmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań 
naukowych (w wymiarze pełnego etatu). Granty przyznawane są na okres od 
12 do 36 miesięcy (w zależności od typu projektu). Wszystkie projekty powinny 
zakładać mobilność międzynarodową indywidualnego naukowca, tj. grantu nie 
można realizować w kraju, w którym naukowiec przebywał dłużej niż 12 
miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat (od tej reguły są wyjątki), dobrze widziana 
jest też mobilność międzysektorowa (pomiędzy sektorem akademickim a 
pozaakademickim). 

http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,5145,konkurs-nr-powr-03-04-00-ip-08-00-pkd17-na-projekty-podnoszace-kompetencje-kadry-dydaktycznej-uczelni.html


Termin składania wniosków: 14 września 2017.  
Więcej informacji 
  
EURAXESS - najnowsze oferty grantów 
Zespół EURAXESS przygotował najnowsze zestawienie ofert grantów na 
badania i stypendiów zagranicznych z całego świata. 
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. 
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, 58 523 31 72 
  

*****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 
  

 

http://www.kpk.gov.pl/?p=35887
https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/skorzystaj/Harmonogramy-naborow-wnioskow/Harmonogramy-naborow-wnioskow-na-2017-rok/Harmonogram-naboru-wnioskow-w-Programie-Wiedza-Edukacja-Rozwoj
mailto:projektyug@ug.edu.pl
http://www.ug.edu.pl/
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/biuro_zarzadzania_projektami
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