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INFORMACJE OGÓLNE 

Zakładki tematyczne na portalu RPO WP 2014-2020 - Zamówienia 
publiczne  
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 informuje, że na stronie internetowej RPO WP 
2014-2020 umieszczone zostały zakładki tematyczne stanowiące źródło 
podstawowej, skondensowanej wiedzy o kilku najważniejszych, a jednocześnie 
najbardziej skomplikowanych zagadnieniach. Jedna z zakładek dotyczy 
zagadnienia zamówień publicznych (w tym „zasady konkurencyjności"). 
Beneficjenci RPO WP 2014-2020 mają obowiązek przygotowania i 
przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób 
zapewniający w szczególności zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równe 
traktowanie wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami 
określonymi w odpowiednich aktach prawa i dokumentach programowych.  
Więcej informacji 
  
Prof. Maciej Chorowski pokieruje NCBR 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ma nowego dyrektora. Został nim prof. dr 
hab. inż. Maciej Chorowski. Prof. Chorowski jest profesorem nauk 
technicznych, kierownikiem licznych projektów badawczych i autorem 
dziesiątek prac naukowych. Zawodowo jest związany z Politechniką 
Wrocławską. 
Więcej informacji 
  
Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu 
Inteligentny Rozwój 
Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, zatwierdziła 
zmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Inteligentny 
Rozwój. 
Zmiany dotyczą przede wszystkim sposobu realizacji poddziałania 1.3.1 
Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze 
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typu proof of concept - BRIdge Alfa oraz działania 3.3 Wsparcie promocji oraz 
internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. 
Ponadto wprowadzono zmiany w zakresie systemu instytucjonalnego 
programu, związane z umiejscowieniem dotychczasowej Instytucji 
Pośredniczącej dla II i III osi POIR w Ministerstwie Rozwoju. W konsekwencji 
wprowadzonych zmian została zmniejszona liczba szczebli zarządzania ww. 
osi programu. Dodatkowo usunięto poddziałanie 4.1.3 Programy badawcze 
wirtualnych instytutów, a alokację przypisaną do tego instrumentu przesunięto 
do poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne. 
Dokument uzupełniono również o dotychczas zatwierdzone kryteria wyboru 
projektów, stanowiące załącznik nr 4. 
Zmieniony dokument stosuje się od 4 kwietnia 2016 r. 
Więcej informacji 
  
  

KONKURSY 

Nagroda Kryształowej Brukselki 2016 – zgłoszenia do kategorii 
indywidualnej 
2 czerwca 2016 r. odbędzie się uroczysta gala, podczas której wręczona 
zostanie siódma Nagroda Kryształowej Brukselki. Laureatami nagrody są 
cenieni naukowy i przedsiębiorcy, którzy wyróżnili się aktywnością na arenie 
międzynarodowej i wkładem w rozwój polskiej nauki i gospodarki. 
Kandydatów do nagrody indywidualnej może zgłosić osoba fizyczna, jak i 
prawna. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata wraz z jego 
danymi kontaktowymi, imię i nazwisko osoby lub nazwę instytucji zgłaszającej 
oraz uzasadnienie wyboru, wskazujące m.in. na aktywne uczestnictwo 
kandydata w procesie aplikowania (wysoka ocena wniosku) i projektach 
Programu Horyzont 2020 z uwzględnieniem roli (koordynator projektu lub 
pakietu zadań), uczestnictwo w Komitetach Programowych i grupach 
eksperckich w ramach Programu Horyzont 2020, zasługi dla promocji 
Programu Horyzont 2020, podjęte inicjatywy, liczbę publikacji 
międzynarodowych, międzynarodową mobilność oraz liczbę zgłoszeń 
patentowych i działania w kierunku wdrożenia rezultatów projektów 
badawczych programu Horyzont 2020 na rynek, stworzenie profesjonalnego 
pionu zarządzania badaniami i wsparcia administracyjnego w macierzystych 
instytucjach. 
Termin naboru wniosków - do 18 kwietnia 2016 r. 
Więcej informacji 
  
Wizyty Studyjne - nabór wniosków otwarty kwiecień 2016 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniąca rolę Operatora Programu 
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ogłasza Zaproszenie do składania 
wniosków w trybie konkursowym. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) 
ustanowiony w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG ma na celu 
zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego poprzez działania w obszarze edukacji pomiędzy 
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Polską a Państwami-Darczyńcami: Norwegią, Islandią i Liechtensteinem. 
Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach działania Wizyty 
Studyjne. 
Są to krótkie wizyty przedstawicieli instytucji edukacyjnych, mające na celu: 
- podtrzymanie i rozwinięcie dotychczasowych kontaktów 
międzyinstytucjonalnych; 
- ewaluację i podsumowanie zrealizowanych projektów; 
- zapewnienie trwałości rezultatów zrealizowanych projektów; 
- nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami; 
- przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu, w tym wypełnienie 
wniosku aplikacyjnego w celu ubiegania się o dofinansowanie z innych 
programów europejskich. 
Instytucja może złożyć w konkursie więcej niż jeden wniosek. Pojedynczy 
wniosek może obejmować wizytę od 1 do 10 osób w jednym kraju programu tj. 
Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie.   
Wizyta może trwać od 1 do 10 dni roboczych i dodatkowo maksymalnie do 
dwóch dni przeznaczonych na podróż. Wizytę może przedzielać maksymalnie 
jeden weekend. Wizyta może rozpocząć się najwcześniej 1 sierpnia 2016, 
najpóźniej musi się zakończyć dnia 31 grudnia 2016. 
Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 4 kwietnia 2016 do 6 czerwca 
2016. 
Całkowita alokacja (środki z funduszy norweskich oraz funduszy EOG 2009-
2014 wraz z wkładem krajowym) na konkurs wynosi 300 000 EUR.  
Nabór prowadzony jest w trybie on-going co oznacza, że każdy wniosek 
spełniający kryteria formalne i merytoryczne będzie na bieżąco 
rekomendowany do dofinansowania, aż do wyczerpania dostępnej alokacji.  
Więcej informacji 
  
Konkurs w ramach Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, 
Wiedza Edukacja Rozwój 
Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, 
ogłasza konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-002/16 na projekty mobilności 
ponadnarodowej osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z młodzieżą 
lub osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w ramach Osi 
Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 
4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.  
Typ projektu: Programy mobilności ponadnarodowej dla osób chcących 
podnieść swoje kompetencje lub kwalifikacje niezbędne do utrzymania lub 
podjęcia zatrudnienia. Możliwe są wizyty studyjne, szkolenie, praktyka/staż lub 
job shadowing dla osób, które zajmują się pracą o charakterze 
wychowawczym, terapeutycznym lub socjalizacyjnym z młodzieżą lub osobami 
młodymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem 
społecznym. 
Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 1 do 9 czerwca 
2016 r.  
Więcej informacji 
  
Drugi nabór wniosków Interreg Europa, Europejska Współpraca 
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Terytorialna  
Drugi nabór w Programie Interreg Europa 2014-2020 będzie otwarty przez 
niecałe 6 tygodni (od 5 kwietnia do 13 maja br.). 
Program Interreg Europa nie jest programem infrastrukturalnym, wspiera 
projekty o charakterze miękkim. Program Interreg Europa umożliwia 
unowocześnianie polityk i programów rozwoju regionalnego. W ramach 
projektów wspierana jest wymiana doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród 
instytucji z Unii Europejskiej, Norwegii oraz Szwajcarii. Przykładem wpływu na 
instrument polityki może być zmiana w systemie zarządzania regionalnym 
programem operacyjnym - nowe metody oceny wniosków lub zmiany w 
systemie naboru projektów. 
Rekomendowana przez Wspólny Sekretariat liczba partnerów w projekcie 
wynosi od 5 do 10 instytucji. 
Tematyka programu obejmuje wzmacnianie badań naukowych, rozwój 
technologiczny i innowacje, zwiększanie konkurencyjności MŚP, wspieranie 
przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz ochronę 
środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami. 
Więcej informacji 
Więcej informacji 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Krajowy Dzień Informacyjny Interreg Europa - materiały ze spotkania 
Spotkanie zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju dla osób planujących 
udział w drugim naborze programu Interreg Europa odbyło się 4 kwietnia 2016 
roku. 
Interreg Europa umożliwia współpracę z partnerami ze wszystkich regionów 
Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii. Pozwala wykorzystać już istniejące 
kontakty, jak i nawiązać nowe z instytucjami z obszarów mających podobne 
problemy. 
Materiały szkoleniowe dostępne są na stronie internetowej Programu. 
Więcej informacji 
  
Rejestracja na Konferencję Bałtycką – 23-24.05.2016 r., Gdańsk 
Konferencja "INTERREG changes the Baltic Sea Region. Stories that inspire" 
odbędzie się w dniach 23-24 maja 2016 r. w Europejskim Centrum 
Solidarności. Do udziału zachęca się szczególnie te osoby, które są 
zainteresowane aplikowaniem do Programów Interreg 2014-2020: Południowy 
Bałtyk oraz Region Morza Bałtyckiego.  
Więcej informacji 
  
Dni otwarte Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego - Wizyty Studyjne 
– 20,26.04.2016, Warszawa 
Zespół Programów Stypendialnych zaprasza na Dni Otwarte, które odbędą się 
20 i 26 kwietnia 2016 roku w siedzibie FRSE. Spotkanie ma na celu 
przybliżenie zasad finansowania wyjazdów oraz omówienie formularzy 
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aplikacyjnych dla Działania Wizyty Studyjne. Dla wnioskodawcy polskiego 
wymagany jest partner (instytucja przyjmująca) z Norwegii, Islandii lub 
Liechtensteinu.  
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 
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