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INFORMACJE OGÓLNE 

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 7 maja 2017 r. 
Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od 
uruchomienia programów do 7 maja 2017 r. złożono 51 480 wniosków o 
dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę blisko 308,0 mld zł.  
Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 193,3 
mld zł. 
Do 7 maja 2017 r. podpisano z beneficjentami 16 101 umów o dofinansowanie 
projektów na kwotę dofinansowania w części UE 97,2 mld zł.  
Więcej informacji 
  
KE przedstawiła wyniki konsultacji w sprawie programu Horyzont 2020 
28 kwietnia 2017 r. Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji 
Komisji Europejskiej i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EESC) na 
konferencji w Brukseli przedstawili wyniki konsultacji zainteresowanych stron w 
sprawie programu Horyzont 2020. Publiczne konsultacje były prowadzone w 
ramach śródokresowej oceny Programu Ramowego Horyzont 2020 na rzecz 
badań i rozwoju od 20 października 2016 do 15 stycznia 2017 r. 
W ramach konsultacji otrzymano blisko 3,5 tys. odpowiedzi na internetowy 
kwestionariusz i ponad 300 stanowisk. Zasięg konsultacji objął 69 krajów. 
Zdaniem 95 proc. respondentów obecny  program ramowy przyczynia się do 
zwiększenia zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, a 92 proc. zgadza się, że 
Horyzont 2020 wzmacnia rolę Unii Europejskiej jako całości.  83 proc. 
uczestników  przyznało, że nie mogliby prowadzić swojego projektu 
badawczego bez wsparcia finansowego ze strony UE.  80 proc. 
zainteresowanych jest zadowolonych z uproszczenia zasad i procedur w 
ramach programu Horyzont 2020. 
Wyrażone opinie będą brane pod uwagę przy konstruowaniu następcy 
Horyzontu 2020 – 9. Programu Ramowego. 
Więcej informacji 
  
KE przypomina o obowiązku publikacji prac finansowanych z H2020 w 
open access 
Robert Jan Smits, Dyrektor Generalny ds. Badań i Innowacji KE opublikował 
list otwarty do uczestników programu Horyzont 2020, w którym przypomina o 

  

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Postepy-w-realizacji-programow-2014-2020-stan-na-7-maja-2017-r
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_evaluations/h2020_stakeholder_consultation_042017_web.pdf


konieczności zapewnienia otwartego dostępu do wyników badań 
finansowanych w ramach H2020. 
Więcej informacji 
  
  

KONKURSY 

Nabór wniosków w ramach Programu LIFE w 2017 roku  
Na projekty polskich wnioskodawców dotyczące środowiska lub klimatu 
Komisja Europejska będzie czekała od 28 kwietnia do września br. W 
tegorocznym naborze do programu LIFE największe szanse na pieniądze z 
unijnej kasy mają międzynarodowe innowacyjne przedsięwzięcia oraz projekty 
przyrodnicze.  
Więcej informacji 
  
Aktualizacja Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej 2018 
Terminy: nabór propozycji do 31 sierpnia 2017 r. 
Europejskie Forum Strategiczne Infrastruktur Badawczych po raz czwarty 
ogłosiło nabór projektów w ramach aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej 
Infrastruktury Badawczej 2018. 
Dokument gromadzi inicjatywy kluczowe z punktu widzenia budowy w Unii 
Europejskiej najnowocześniejszej na świecie bazy badawczej, od nauk 
humanistycznych i społecznych, przez środowiskowe i fizyczne, po nauki 
biomedyczne i e-infrastrukturę.  
Proponowane infrastruktury powinny być unikalne, mieć charakter 
ponadnarodowy i odpowiadać długoterminowym potrzebom europejskiego 
środowiska naukowego. 
Więcej informacji 
  
Nabór kandydatów na ekspertów PO IR 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 w okresie od 28 kwietnia do 
29 maja 2017 r.  
Wnioski o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 należy składać za 
pośrednictwem systemu elektronicznego.  
Więcej informacji 
  
Nowy konkurs Marii Skłodowskiej-Curie COFUND na współfinansowanie 
programów grantowych 
Komisja Europejska ogłosiła nowy konkurs na projekty Marii Skłodowskiej-
Curie COFUND, czyli współfinansowanie programów grantowych i 
stypendialnych. Wnioski mogą składać instytucje zainteresowane utworzeniem 
programów grantowych (dla osób ze stopniem naukowym doktora) oraz 
programów studiów doktoranckich. Wszystkie programy powinny służyć 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/comm/170406_open-access_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/aktualizacja-europejskiej-mapy-drogowej-infrastruktury-badawczej-2018.html
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci/art,5159,ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-ekspertow-programu-operacyjnego-inteligentny-rozwoj-2014-2020.html


wzmocnieniu międzynarodowej mobilności naukowców, dobrze widziana jest 
również mobilność międzysektorowa.  
Termin zamknięcia konkursu: 28 września 2017 r. 
Więcej informacji 
  
EURAXESS poleca – granty i stypendia z całego świata 
Najnowsze oferty grantów i stypendiów na badania naukowe są już dostępne 
na portalu EURAXESS Polska. 
Więcej informacji 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na projekty podnoszące 
kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach POWER – 07.06.2017 
r., Warszawa 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne 
dotyczące konkursu nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17 w ramach Działania 
3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
Więcej informacji 
  
Szkolenie „Jak napisać wniosek, aby otrzymać grant indywidualny Marii 
Skłodowskiej-Curie?” – 23.05.2017 r., Warszawa 
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza naukowców 
zainteresowanych aplikowaniem o grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie 
w Programie Horyzont 2020 na szkolenie z pisania wniosków.  
Więcej informacji 
  
Spotkanie „Projekty COFUND Marii Skłodowskiej-Curie szansą na 
umiędzynarodowienie polskich instytucji naukowych” – 26.05.2017 r., 
Warszawa 
Krajowy Punkt kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na spotkanie 
dla instytucji zainteresowanych aplikowaniem o granty Marii Skłodowskiej-
Curie COFUND. Podczas spotkania zostaną omówione wymogi formalne oraz 
zasady realizacji projektów; Zostaną przedstawione również przykłady 
projektów COFUND realizowane w Polsce.  
Więcej informacji 
  
Warsztaty „Krok po kroku” poświęcone przygotowaniu wniosków do 
konkursów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) – 19.05.2017 
r., Warszawa 
Organizatorem warsztatów jest BDN PAN. Najbliższa edycja jest skierowana 
do naukowców reprezentujących nauki ścisłe i przyrodnicze (panele PE i LS). 
Warsztaty mają na celu przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności 
związanych z tworzeniem wniosku projektowego ERC. Podczas całodziennego 
spotkania przekazane zostaną informacje m.in. odnośnie oceny dorobku 

http://www.kpk.gov.pl/?p=35880
https://cdn3.euraxess.org/sites/default/files/domains/pl/granty_i_stypendia_maj_2017.pdf
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,5190,spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursu-na-projekty-podnoszace-kompetencje-kadry-dydaktycznej-uczelni.html
http://www.kpk.gov.pl/?event=jak-napisac-wniosek-aby-otrzymac-grant-indywidualny-marii-sklodowskiej-curie
http://www.kpk.gov.pl/?event=projekty-cofund-marii-sklodowskiej-curie-szansa-na-umiedzynarodowienie-polskich-instytucji-naukowych


naukowego i CV naukowca, przygotowania dobrego abstraktu, szczegóły 
dotyczące ustalania kosztów badań i tworzenia budżetu, dokumentacji 
oficjalnej i poradnikowej, spraw etycznych i wielu innych kwestii. 
Warsztaty obejmą część teoretyczną – prezentacyjną, a także szereg ćwiczeń, 
mających na celu zastosowanie nabytej wiedzy w praktyce.  
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 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 
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