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INFORMACJE OGÓLNE 

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 16 października 2016 
r. 
Według danych wygenerowanych z systemu informatycznego SL2014 do 16 
października 2016 r. uruchomiono 1 746 naborów wniosków na kwotę 148,9 
mld zł. 
Od uruchomienia programów do 16 października 2016 r. złożono 32 728 
wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę blisko 187,3 mld zł. 
Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 115,9 
mld zł. 
Do 16 października 2016 r. podpisano z beneficjentami 6 537 umów o 
dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE 46,1 mld zł. 
Więcej informacji 
  
Pomorskie niezmiennie liderem wdrażania środków unijnych 
Zarząd Województwa Pomorskiego do połowy października br. podpisał 169 
umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, których łączna 
wartość to 2,4 mld zł, przy unijnym wsparciu wynoszącym 1,77 mld złotych. 
Alokacja środków w ramach podpisanych umów wynosi 22%, co stanowi, że 
województwo pomorskie jest liderem w stosunku do innych regionów Polski. 
Więcej informacji 
  
Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 - 30 
września 2016 r. 
Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego 
wydatkowania środków publicznych. Celem powstałej listy 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 30 września 2016 r. 
Więcej informacji 
  
Zmiany w podręcznikach beneficjenta Programów Interreg 2014-2020 
W podręcznikach beneficjenta dla Programów Interreg 2014-2020: Region 
Morza Bałtyckiego oraz Europa, zostały wprowadzone zmiany.  

  

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Postepy-w-realizacji-programow-2014-2020-stan-na-16-pazdziernika-2016-r
http://www.rpo.pomorskie.eu/-/pomorskie-niezmiennie-liderem-wdrazania-srodkow-unijnych
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/projekty/lista-projektow/lista-projektow-realizowanych-z-funduszy-europejskich-w-polsce-w-latach-2014-2020/


Więcej informacji 
  
Zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące 
kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 
Więcej informacji 
  
  

KONKURSY 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do składania 
wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR). 
Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest od 3 do 31 października 
2016 r., do godz. 16.15. 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przeprowadzania naboru określa 
dokument pn. „Zasady naboru kandydatów na ekspertów Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”.   
Więcej informacji 
  
I nabór na Seed Money w ramach Programu Interreg Region Morza 
Bałtyckiego 2014-2020 
Od 21 września 2016 r. do 15 lutego 2017 r. potrwa procedura składania 
aplikacji projektowych do Celu Szczegółowego 4.1 Seed Money w ramach 
Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Wsparcie seed 
money udzielane jest na przygotowanie wniosku aplikacyjnego do naboru na 
standardowe projekty. Środki projektu mogą zostać wykorzystanie na działania 
takie jak: poszukiwanie partnerów, wykonanie analizy rynku, warsztaty w celu 
określenia wartości bazowych wskaźników lub oszacowania zainteresowania 
potencjalnej grupy docelowej. Preferowane będą projekty, które we wniosku 
seed money wskażą, że pełny projekt będzie finansowany z innych źródeł, niż 
środki programu RMB. 
Więcej informacji 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Konsultacje indywidualne w Południowym Bałtyku 
Instytucje zainteresowane aplikowaniem do 3. naboru (2 listopad - 16 grudzień 
2016 r.) w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, mogą skorzystać 
z możliwości konsultacji indywidualnych składanego projektu. Konsultacje są 

http://ewt.pomorskie.eu/-/zmiany-w-podrecznikach-beneficjenta
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/dokumenty/Wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-Europejskiego-Funduszu-Rozwoju-Regionalnego-Europejskiego-Funduszu-Spolecznego-oraz-Funduszu-Spojnosci-na-lata-2014-2020
http://ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci/art,4565,ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-ekspertow-programu-operacyjnego-inteligentny-rozwoj-2014-2020.html
http://ewt.pomorskie.eu/-/i-nabor-na-4-1-seed-money-juz-we-wrzesniu


organizowane przez sekretariat techniczny programu, który znajduje się w 
Gdańsku. Konsultacje indywidualne będą prowadzone od 26 października do 
25 listopada br. w 8 miastach Południowego Bałtyku. Konsultacje odbędą się w 
sześciu miastach (Gdańsk, Elbląg, Szczecin, Kłajpeda, Rønne, Greifswald, 
Sorø, Växjö. W Gdańsku dostępnych jest pięć terminów: 21, 22, 23, 24 i 25 
listopad. Rejestracja jest zamykana tydzień przed datą danych konsultacji.  
Więcej informacji 
  
Konferencja zamykająca II edycję Funduszu Stypendialnego i 
Szkoleniowego – 25 listopada 2016 r., Warszawa 
Powoli dobiega końca druga edycja Funduszu Stypendialnego i 
Szkoleniowego realizowanego w ramach funduszy EOG i norweskich. Dnia 25 
listopada 2016 odbędzie się konferencja Granty EOG i norweskie na rzecz 
międzynarodowej mobilności, współpracy i rozwoju w edukacji, podczas której 
zaprezentowane zostaną rezultaty i osiągnięcia projektów zrealizowanych w 
ramach Programu w latach 2013-2016. 
Rejestracja na bezpłatną konferencję odbywa się do dnia 16 listopada 2016 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, NCN 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 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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