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INFORMACJE OGÓLNE 

Horyzont 2020 - 10 wskazówek, co zrobić, aby zwiększyć szansę na 
zdobycie prestiżowych grantów  
Polskie instytucje naukowe i firmy mogą odnieść sukces w programie 
ramowym Horyzont 2020. Potencjałem nie ustępujemy jednostkom i 
przedsiębiorstwom zagranicznym. Ale sam potencjał  nie zagwarantuje 
sukcesu w Horyzoncie 2020. Niestety, wiele wniosków z Polski przepada z 
powodu podstawowych błędów.  
Więcej informacji 
  
Nowa wersja umowy konsorcjum DESCA 2020  
Aktualizacja wzoru umowy konsorcjum na rzecz wspólnych europejskich 
projektów badawczych, jest wynikiem szeroko zakrojonych konsultacji z 
zainteresowanymi stronami przeprowadzonych w 2015 roku. 
Więcej informacji 
  
Zmiany w harmonogramie konkursów na 2016 r. Programu Inteligentny 
Rozwój 
Zaktualizowano harmonogram konkursów na 2016 r. w ramach priorytetów I - 
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa i IV - Zwiększenie 
potencjału naukowo-badawczego Programu Inteligentny Rozwój (POIR). 
Więcej informacji 
  
Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-
2020 (z 25 lutego 2016) 
Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego 
Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP). Zmiany 
wynikają w szczególności z zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący RPO 
WP IV części kryteriów wyboru projektów w ramach Działań i Poddziałań RPO 
WP (stanowiących Załącznik nr 3 do SzOOP RPO WP) oraz zakończenia 
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procesu identyfikacji kolejnych projektów w ramach trybu pozakonkursowego. 
Więcej informacji 
  
Zmiana Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 
Zarząd Województwa Pomorskiego 23 lutego 2016 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.  
Więcej informacji 
  
Konsultacje Programu Pracy 2018-2020 dla Środowiska 
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie Programu Pracy dla 
wyzwania: Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka 
zasobami i surowce na lata 2018-2020. Przygotowywany Program Pracy 
opierać się będzie na priorytetach polityki Unii Europejskiej oraz badaniach 
foresight. Konsultacje z zainteresowanymi stronami stanowią integralną część 
procesu przygotowywania programu i dają możliwość współuczestniczenia w 
jego tworzeniu, dlatego też pragniemy zachęcić Państwa do aktywnego 
udziału w konsultacjach. 
Więcej informacji 
  
Uruchomiono rejestrację dla instytucji zainteresowanych udziałem w 
konsultacjach idei projektowych programu Interreg Południowy Bałtyk 
Wspólny Sekretariat programu Interreg Południowy Bałtyk będzie udzielać 
indywidualnych konsultacji idei projektowych. Oferta skierowana jest do 
instytucji zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach 
naboru, który zaplanowano na okres od 9 maja do 17 czerwca 2016 r. 
Konsultacje będą prowadzone: 15, 16 oraz 17 marca 2016 r. w siedzibie 
Sekretariatu w Gdańsku oraz on-line. Aby zarejestrować się na konsultacje, 
należy wypełnić formularz rejestracyjny. 
Formularz należy wypełnić i przesłać do Sekretariatu do 9 marca 2016 r. 
Nabór wniosków otwarty będzie dla wszystkich priorytetów programu. 
Działania, które mogą uzyskać w wsparcie w ramach programu to m.in.: rozwój 
przedsiębiorczości, 
transfer innowacji na rzecz MŚP, energia odnawialna i alternatywne źródła 
energii, zielone technologie, koncepcje mobilności, technologie przyjazne 
środowisku w transporcie, promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 
rozwój rynków pracy, wzmacnianie zdolności instytucjonalnych dla współpracy 
międzynarodowej. 
Więcej informacji 
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Konsultacje indywidualne - Region Morza Bałtyckiego 
Do 7 kwietnia br. można zgłaszać się na konsultacje indywidualne projektów w 
drugim naborze Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 
(Berlin, 12-13.04.2016). Wspólny Sekretariat programu Interreg Region Morza 
Bałtyckiego zaprasza do indywidualnych konsultacji pomysłów na projekt dla 
instytucji zainteresowanych składaniem wniosków w trakcie trwającego 
drugiego naboru projektów.  
W celu umówienia się na konsultację należy wysłać e-mail do pani Agnieszki 
Gniewosz, na adres: agnieszka.gniewosz@interreg-baltic.eu  
Zgłoszenia na konsultację należy dokonać najpóźniej do 7 kwietnia br. 
Więcej informacji 
  
  

KONKURSY 

Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia w 
Programie Wiedza Edukacja Rozwój 
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 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe 
Programy Kształcenia w ramach podnoszenia kompetencji osób 
uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających 
potrzebom gospodarki rynku pracy i społeczeństwa. 
Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym działania 
włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich 
realizację, uzupełnione o co najmniej jeden z poniższych elementów: 
- tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na 
aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze, 
- dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-
gospodarczych. 
Przyjmowanie wniosków: od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r.  
Więcej informacji 
  
Drugi nabór projektów w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 
(Baltic Sea Region - IBSR), Europejska Współpraca Terytorialna 
Nabory projektów w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea 
Region - IBSR) są dwuetapowe. Pierwszy etap naboru, w którym należy złożyć 
koncepcję projektu trwa od 1 marca 2016 r. do 1 czerwca 2016 r. Tylko 
wnioskodawcy najlepszych koncepcji projektów zostaną zaproszeni do 
drugiego etapu naboru, w którym będą mogli złożyć pełny wniosek projektowy. 
Program oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych 
przyczyniających się do rozwoju bardziej nowoczesnego, lepiej dostępnego i 
zrównoważonego Regionu Morza Bałtyckiego. Program został opracowany w 
ramach celu współpracy terytorialnej Unii Europejskiej. 
Więcej informacji 
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Nabory wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA w 2016 roku 
Ruszył nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy 
EUREKA: 
- nabór 1/2016 – do 29 kwietnia 2016 (do godz. 16.00); 
- nabór 2/2015 – do 14 października 2016 (do godz. 16.00). 
Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu Eureki jest jego 
innowacyjność , realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji 
nowego wyrobu, wdrożenie nowej technologii lub usługi, szansą na 
komercyjna sprzedaż rynkową rezultatów projektu. 
Więcej informacji 
  
MNiSW przeznaczy więcej pieniędzy na międzynarodowe projekty - 
możliwości składania wniosków o finasowanie kosztów udziału w 
międzynarodowym przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej 
infrastruktury badawczej 
Dzięki nowemu rozporządzeniu MNiSW projekty międzynarodowe 
współfinansowane mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 90% kosztów 
krajowych. Wnioski należy złożyć w sysemie OSF do końca roku. Oprócz tego 
nowe regulacje umożliwiają również ubieganie się o środki na: 
- wniesienie wkładu krajowego, który umożliwi udział we wspólnym 
międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu; 
- wykorzystanie zagranicznej infrastruktury badawczej; 
- opłacanie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych, 
które wynikają z zawartych umów międzynarodowych. 
Nabór wniosków potrwa do końca 2016 r. 
Więcej informacji 
  
Nowa inicjatywa w programie LIFE 
Polska otrzyma prawie 600 tysięcy euro na zwiększenie naszego udziału w 
projektach programu LIFE. Krajowym koordynatorem jest Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Komisja Europejska zdecydowała 
o sfinansowaniu działań zmierzających do wzmocnienia 
potencjału  i  zwiększenia udziału w programie UE LIFE 14 państw 
członkowskich. Maksymalna kwota dofinansowania nie przekroczy 1 mln euro. 
Fundusze te pozwolą na m.in. na organizowanie szkoleń dla potencjalnych 
wnioskodawców, wymianę najlepszych praktyk między państwami 
członkowskimi lub prowadzeniu ukierunkowanych kampanii informacyjnych. 
Więcej informacji 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Seminarium informacyjne programów Interreg 2014-2020 – 16.03.2016, 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku 
Spotkanie będzie poświęcone 2. turze naborów w Programach Interreg 2014-
2020 (Południowy Bałtyk, Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa oraz 
Europa). Na spotkaniu zostaną zaprezentowane osie tematyczne oraz 
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przedstawiony harmonogram prac w poszczególnych programach. 
Więcej informacji 
  
  

*****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 oraz innych. Ponadto rozpowszechniane są informacje 
pozyskiwane od instytucji współpracujących z Uniwersytetem Gdańskim. 
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Ta wiadomość została wysłana do Ciebie z Działu Zarządzania Projektami Międzynarodowymi Uniwersytetu Gdańskiego. 
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/dzial_zarzadzania_projektami_miedzynarodowymi/kontakt 

Jeżeli nie chcesz otrzymywać w przyszłości Newsletterów, 
kliknij tutaj 
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