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INFORMACJE OGÓLNE 

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 26 grudnia 2016 r. 
Według danych wygenerowanych z systemu informatycznego SL2014 do 26 
grudnia 2016 r. uruchomiono 2 197 naborów wniosków na kwotę 179,3 mld zł. 
Od uruchomienia programów do 26 grudnia 2016 r. złożono 39 475 wniosków 
o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 244,3 mld zł. Wartość 
dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 148,0 mld zł. 
Do 26 grudnia 2016 r. podpisano z beneficjentami 9 979 umów o 
dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE 68,7 mld zł. 
  
Pomorskie na czele rankingu wdrażania środków unijnych 
Do końca listopada br. Zarząd Województwa Pomorskiego podpisał 391 umów 
o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, których łączna wartość to 3,36 
mld zł, przy unijnym wsparciu wynoszącym 2,49 mld złotych. To najlepszy 
wynik w kraju, zarówno, jeżeli chodzi o wysokości zakontraktowanych środków 
unijnych w RPO, jak i procent wykorzystanej alokacji (28,5%), województwo 
pomorskie jest liderem w stosunku do innych regionów Polski.  
Więcej informacji 
  
Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Polska Cyfrowa 2014-
2020 
Dokument zawiera w szczególności informacje o rezultatach planowanej 
interwencji wyrażonych wskaźnikami, typach projektów i beneficjentów, planie 
finansowym i formach wsparcia oraz poziomach dofinansowania, a także 
kwestiach dotyczących pomocy publicznej.   
Więcej informacji 
  
Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-
2020 
29 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną 
wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (tzw. SzOOP). 
SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym modyfikacjom wraz z postępem 
realizacji RPO WP 2014-2020. 
Więcej informacji 
  

  

http://www.rpo.pomorskie.eu/-/pomorskie-na-czele-rankingu-wdrazania-srodkow-unijnych
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/Strony/o-programie/dokumenty/Szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-Programu-Polska-Cyfrowa-2014-2020
http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nowa-wersja-szoop-rpo-wp-2014-2-12


Nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie 
Inteligentny Rozwój 
16 grudnia 2016 r. Minister Rozwoju i Finansów podpisał zmienione Wytyczne 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 
Dokument został dostosowany do obecnie obowiązujących Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. 
Wytyczne obowiązują od dnia ich podpisania. 
Więcej informacji 
  
  

KONKURSY 

Ósmy konkurs w programie LIDER 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w programie 
LIDER, skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie 
kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac 
badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas 
realizacji projektów badawczych. Kwota alokacji w konkursie to 40 mln. 
Termin naboru wniosków: 16.01.2017 r. – 17.03.2017 r. 
Więcej informacji 
Więcej informacji 
  
ERA-NET Cofund MarTERA - otwarcie naboru wniosków w konkursie 
15 grudnia 2016 r. otwarto nabór wniosków w międzynarodowym konkursie 
organizowanym w ramach programu ERA-NET Cofund MarTERA. Konkurs 
skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu 
technologii morskich. 
Data zamknięcia naboru wniosków: 31.03.2017 r., 17:00 CET 
Więcej informacji 
Więcej informacji 
  
Konkurs w programie POWER na Interdyscyplinarne Programy Studiów 
Doktoranckich 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III 
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasiło w ramach Działania 3.2 Studia 
doktoranckie konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16 na 
Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia 
jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich. 
Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 1 lutego 2017 r. do 
dnia 31 marca 2017 r. 
Więcej informacji 
  
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w Programie 

http://www.poir.gov.pl/Strony/wiadomosci/Nowe-Wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-Programie-Inteligentny-Rozwoj
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-viii-edycja/
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-viii-edycja/materialy-do-pobrania/
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/martera/aktualnosci/art,4789,era-net-cofund-martera-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie.html
https://www.martera.eu/start
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,4802,konkurs-nr-powr-03-02-00-ip-08-00-dok16-na-interdyscyplinarne-programy-studiow-doktoranckich.html


Wiedza Edukacja Rozwój 
Dokument zawiera harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 
trybie konkursowym dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2017 rok. 
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 

Jeżeli nie chcesz otrzymywać w przyszłości Newsletterów, 

kliknij tutaj 
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