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INFORMACJE OGÓLNE 

Możliwości zmian w projektach realizowanych w ramach działania 4.4. 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 
Od 1 grudnia br. kierownicy projektów realizowanych w ramach programów 
TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility i Core Facility Plus oraz 
FIRST TEAM, HOMING, POWROTY mogą składać wnioski o wprowadzenie 
zmian w swoich projektach. 
Zmiany w projektach mogą dotyczyć m.in. zakresu merytorycznego czy 
przedłużenia czasu realizacji projektu. Przedłużenie projektu może wynikać z: 
- dodatkowych zadań związanych z opracowaniem dotychczasowych wyników 
projektu w celu ich praktycznej weryfikacji pod kątem możliwości 
komercjalizacji (tzw. „proof of concept”). Wnioskodawcy dodatkowo będą mieli 
możliwość udziału w szkoleniu z komercjalizacji wyników prac badawczych 
organizowanym przez FNP; 
- udziału w konkursach ERC lub innych międzynarodowych konkursach o 
podobnym charakterze; 
- nawiązania współpracy z co najmniej jednym, innym liderem zespołu 
finansowanego przez FNP w ramach POIR. 
Ze zmianami w projekcie wiązać się będzie mogło zwiększenie finansowania. 
Kierownicy projektów będą mogli składać wnioski o zmiany w projektach za 
pośrednictwem systemu elektronicznego udostępnionego przez Fundację. 
Wnioski będą przyjmowane od 1 grudnia 2017 r. w trybie ciągłym aż do 
wyczerpania środków. 
Więcej informacji 
  
Komisja Europejska szuka ekspertów od Blue Economy do oceniania 
wniosków 
Agencja EASME poszukuje ekspertów w dziedzinie błękitnej gospodarki, 
którzy pomogą w wyborze wniosków zgłaszanych do konkursów w ramach 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Kolejne oceny 
wniosków projektowych planowane są w okresie marzec – lipiec 2018 r. 
Kandydaci na ekspertów powinni zarejestrować się przed końcem 2017 r. 
Potrzebni są eksperci z wiedzą i doświadczeniem w następujących obszarach: 
- Innowacje, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw lub klastry morskie; 
- Śmieci morskie oraz odtwarzanie ekosystemów morskich; 
- Współpraca z krajami spoza UE lub ze społecznościami lokalnymi w basenie 
Morza Śródziemnego. 

  

https://www.fnp.org.pl/mozliwosci-zmian-w-projektach-realizowanych-w-ramach-dzialania-4-4-programu-operacyjnego-inteligentny-rozwoj-2014-2020/


Więcej informacji 
  
  

KONKURSY 

V nabór w Południowym Bałtyku został otwarty 
Od 13 listopada 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów w 
Programie Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Konkurs potrwa do 20 
grudnia br. 
Dofinansowanie mogą otrzymać międzynarodowe przedsięwzięcia 
wspierające: 
- zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego i 
kulturowego - projekty muszą realizować jeden z wybranych celów: promocja 
zrównoważonej turystyki lub rozwój zielonych technologii 
/oś priorytetowa 2. Wykorzystanie potencjału środowiskowego i 
kulturowegoobszaru Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego 
wzrostu/; 
- rozwój usług transportowych: rozwój sieci transportu multimodalnego, 
poprawę usług międzynarodowych sieci transportowych, rozwój zielonych 
technologii dla „czystego" transportu 
/oś priorytetowa 3. Poprawa łączności transgranicznej na rzecz funkcjonalnego 
obszaru w dziedzinie niebieskiego i zielonego transportu/; 
- rozwój międzynarodowych rynków pracy: działania mające na celu 
zmniejszenie bezrobocia, zwłaszcza wśród młodzieży, zapobieganie ucieczki 
pracowników z obszarów oddalonych od aglomeracji miejskich, rozwój 
wspólnych programów szkoleniowych, wymianę pracowników, staże 
międzynarodowe 
/oś priorytetowa 4. Wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich na rzecz 
niebieskiej i zielonej gospodarki obszaru/. 
Więcej informacji 
  
Harmonogram naboru wniosków w Programie Inteligentny Rozwój na 
2018 rok 
W Programie Inteligentny Rozwój w 2018 r. planowanych jest co najmniej 25 
nowych konkursów, na kwotę minimum 6,1 mld PLN.  Opublikowany 
harmonogram zawiera również konkursy ogłoszone lub rozpoczęte w 2017 r., 
których termin zakończenia przypada na 2018 r. 
Więcej informacji 
  
Konkurs - Skuteczny wymiar sprawiedliwości, Wiedza Edukacja Rozwój 
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 
Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne 
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs pn. „Centra 
Arbitrażu i Mediacji”. 
Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania 15 projektów (po jednym 
projekcie w województwie, z wyjątkiem województwa mazowieckiego) 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/experts-blue-economy-needed-help-us-evaluate-project-proposals
https://ewt.pomorskie.eu/-/v-nabor-w-poludniowym-baltyku-zostal-otwarty
http://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/


przewidujących utworzenie oraz funkcjonowanie 15 wojewódzkich Centrów 
Arbitrażu i Mediacji (CAM) w ramach ogólnopolskiej sieci Centrów Arbitrażu i 
Mediacji. 
Nabór potrwa od 15.12.2017 do 22.01.2018. 
Więcej informacji  
  
Nowy konkurs CHIST-ERA w obszarze ICT 
Sieć CHIST-ERA otworzyła nowy konkurs w obszarze technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych. W ramach konkursu możliwe jest składanie 
wniosków o finansowanie projektów badawczych z następujących zakresów 
tematycznych: 
- Object recognition and manipulation by robots: Data sharing and experiment 
reproducibility (ORMR) 
- Big data and process modelling for smart industry (BDSI) 
Termin składania wniosków wstępnych: 11 stycznia 2018 r.  
Więcej informacji 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Spotkanie informacyjne „W jaki sposób wybierane są najlepsze projekty 
w programie HORYZONT 2020? Dowiedz się! Zostań ekspertem 
oceniającym!” – 29.11.2017 r., Gdańsk 
Spotkanie orgaznizowane jest przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów 
Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej. 
Kto może zgłaszać się na eksperta: 
- ze względu na różnorodność wniosków ekspertem może zostać każda osoba 
działająca w sferze badawczo-rozwojowej, a także osoby zatrudnione w 
przemyśle; 
- podstawowym wymogiem jest posiadana wiedza i doświadczenie w danej 
dziedzinie oraz przyzwoita (ale niekoniecznie doskonała) znajomość języka 
angielskiego; 
- do udziału w ocenie KE zaprasza nie tylko profesorów ale także doktorów, w 
tym bardzo chętnie młodych pracowników nauki, a także przedsiębiorców; 
- ważne jest, by rejestrując się w bazie ekspertów podać jak najwięcej 
informacji o swoich kwalifikacjach i doświadczeniu. 
Spotkaniu będzie przewodniczył prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński, 
doświadczony ekspert regularnie oceniający wnioski składane w obszarze 7. 
Programu Ramowego UE, a obecnie w programie HORYZONT 2020. 
Rejestracja do 27.11.2017 r. 
Więcej informacji  
  
Warsztaty z logiki interwencji w Interreg Południowy Bałtyk – 01.12.2017 
r, Gdańsk 
Warsztaty organizowane przez Pomorski Punkt Kontaktowy Interreg 
Południowy Bałtyk 2014-2020 mają na celu przygotowanie beneficjentów do 
efektywnego aplikowania o środki programu. 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/217-Skuteczny-wymiar-sprawiedliwosci-10
http://www.chistera.eu/call-2017-announcement
https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia/spotkanie-informacyjne-pn-w-jaki-sposob-wybierane-,745


Niezbędną wiedzą podczas wypełniania wniosku o dofinansowanie jest 
znajomość wszystkich dokumentów programowych, umiejętność poruszania 
się po dokumentach w celu ustalenia swoich możliwości i rozwiązań, a także 
zrozumienie matrycy logicznej programu. 
Rejestracja do 29.11.2017 r. 
Więcej informacji  
  
Seminarium i konsultacje do konkursu w programie Interreg Baltic Sea 
Region – 30.11.2017 r., Warszawa 
W programie Interreg Region Morza Bałtyckiego trwa prawdopodobnie ostatni 
nabór wniosków o dofinansowanie. Unijne środki są dostępne dla instytucji 
publicznych i prywatnych z osobowością prawną, w tym z całej Polski. W 
związku z tym 30 listopada br. Ministerstwo Rozwoju zaprasza na Krajowe 
Seminarium Informacyjne oraz Konsultacje indywidualne ze Wspólnym 
Sekretariatem. Chętni na konsultacje z przedstawicielem Wspólnego 
Sekretariatu powinni przesłać mailem do  23 listopada br. wypełniony po 
angielsku Project Idea Form. 
Więcej informacji  
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*****Zamieszczane w NEWSLETTER-ze informacje pochodzą z oficjalnych serwisów internetowych Komisji 
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Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, NCBiR oraz innych. Ponadto rozpowszechniane są informacje 
pozyskiwane od instytucji współpracujących z Uniwersytetem Gdańskim. 
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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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