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INFORMACJE OGÓLNE 

Sześć projektów rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego otrzymało pozytywne 
decyzje o dofinansowaniu WFOŚiGW 
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku poinformował o rozstrzygnięciu dwóch konkursów, w których wziął udział 
Uniwersytet Gdański.  
Wśród projektów zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW 
wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu na zadania z zakresu ochrony 
przyrody dla województwa pomorskiego (edycja 2018) znalazły się: 
• Biologia rozmnażania i żywotność nasion elismy wodnej (Luronium natans) jako 
podstawa reintrodukcji tej rośliny na terenie województwa pomorskiego - dr Małgorzata 
Kapusta, Wydział Biologii; 
• Ochrona zasobów genowych dziko rosnących zagrożonych gatunków roślin 
naczyniowych Pomorza Gdańskiego - dr Magdalena Lazarus, Wydział Biologii. 
Więcej informacji 

Projekty zakwalifikowane do dofinansowania ze środków WFOŚiGW wyłonione 
w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej 
dla województwa pomorskiego (edycja 2018) to: 
• Promowanie kształcenia ekologicznego zgodnie z zasadą najlepszego wykorzystania 
surowców - dr Anna Gołąbiewska, Wydział Chemii; 
• Stanowisko edukacyjne do absorpcji CO2 - dr Joanna Nadolna, Wydział Chemii; 
• Organizacja warsztatów „Wykorzystanie organizmów roślinnych w monitoringu 
ekosystemów wodnych” - dr Aleksandra Zgrundo, Wydział Oceanografii i Geografii; 
• Wybrane grupy roślin jako promotorzy idei zachowania i ochrony różnorodności 
gatunkowej oraz siedliskowej ¬- dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, prof. UG, 
Wydział Biologii. 
Więcej informacji 
  
Raport z realizacji RPO WP 2014-2020 
Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 przygotowała „Raport z realizacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020". Celem raportu jest prezentacja stanu realizacji Programu oraz osiągniętych 
wybranych efektów w poszczególnych obszarach wsparcia, m.in. transporcie 
publicznym, edukacji, ochronie zdrowia, integracji społecznej, kształceniu zawodowym 
młodzieży, wsparciu przedsiębiorców itp. 
Do 16 marca 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił dofinansowania 1 383 
projektom o łącznej wartości 8,3 mld zł. Unijne dofinansowanie dla inwestycji wyniosło 

  

https://wfos.gdansk.pl/konkursy/konkurs-na-zadania-zakresu-ochrony-przyrody-wojewodztwa-pomorskiego-edycja-2018
https://wfos.gdansk.pl/konkursy/konkurs-na-zadania-zakresu-edukacji-ekologicznej-dla-wojewodztwa-pomorskiego-edycja-2018


5,8 mld zł, co stanowi 78,4% budżetu Programu. Beneficjentom wypłacono 883,2 mln 
zł, co stanowi 12,1% budżetu Programu. 
Więcej informacji 
  
Interreg 2020+ 
Wkrótce zostaną ogłoszone Ramy Finansowe na następny okres programowania 
(2020+), a uproszczenie procedur będzie elementem kluczowym Interreg 2020+.  
Planowane istotne zmiany (wg Komisarz Corina Creţu ds. polityki regionalnej): 
- Zmiany w strukturze Programu Interreg - Programy EWT są obecnie fragmentaryczne 
i pokrywają się w wielu przypadkach, szczególnie w odniesieniu do basenów morskich, 
gdzie niektóre programy transnarodowe i transgraniczne obejmują ten sam obszar 
geograficzny. 
- Usunięcie przeszkód prawnych i administracyjnych związanych z uwarunkowaniami 
w ramach granic każdego z państw UE pomoże w upowszechnieniu usług publicznych 
w takich obszarach jak transport, zdrowie i edukacja. 
 - Uproszczone systemy zarządzania oraz procesu kontroli; uproszczone metody dla 
ponoszonych przez beneficjentów programów kosztów (w różnych krajach i różnych 
walutach). 
Więcej informacji 
  
Nowa wersja podręcznika beneficjenta w programie Polska-Rosja 
Więcej informacji 
  
  

KONKURSY 

Aktualizacja „Planu Działania na rok 2018” dla Programu POWER 
Dyrektor NCBR zatwierdził zaktualizowany Plan Działania na rok 2018 dla osi III PO 
WER (wersja 2018/7). Zmiany dotyczą dodania: 
- fiszki konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni – ścieżka I”; 
- fiszki konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni – ścieżka III”; 
- fiszki konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego”; 
- fiszki projektu pozakonkursowego „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich 
uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów”. 
Ogłoszenie konkursów nastąpi w kwietniu 2018 r. 
Więcej informacji  
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Konferencja roczna Interreg Południowy Bałtyk – Litwa, 23-24.05.2018 r. 
W trakcie wydarzeniu zaplanowano liczne przemówienia, przedstawienie najlepszych 
praktyk stosowanych w projektach Programu Południowy Bałtyk, promocję i 
autoprezentację projektów, możliwość poznania innych projektów, ludzi z podobnej 
branży oraz nawiązania nowych kontaktów z innymi uczestnikami. 
Na wydarzeniu będą obecni przedstawiciele Wspólnego Sekretariatu, Instytucji 
Zarządzającej, Regionalnych Punktów Kontaktowych, członkowie Komitetu 
Monitorującego, eksperci z dziedziny niebieskiego i zielonego rozwoju oraz inni 
zaproszeni goście. 

http://www.rpo.pomorskie.eu/-/raport-z-realizacji-rpo-wp-2014-2020
https://ewt.pomorskie.eu/-/interreg-2020-
http://www.plru.eu/pl/pages/5
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,6082,aktualizacja-planu-dzialania-na-rok-2018.html


Ponadto istnieje możliwość zgłaszania się do tzw. roundtables, a nawet poprowadzenia 
jednego z seminariów tematycznych. 
Więcej informacji  
  
Szkolenie „Pierwszy nabór wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej 
Polska-Rosja 2014-2020” – Gdańsk, 10.05.2018 r. 
Wspólny Sekretariat Techniczny zaprasza na szkolenia podmioty zainteresowane 
złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
Polska-Rosja 2014-2020. 
W programie zaplanowano m.in.: główne założenia Programu, zasady obowiązujące w 
pierwszym naborze wniosków, prezentację pakietu aplikacyjnego, wskaźniki produktu i 
rezultatu, kwalifikowalność wydatków i budżet projektu, udzielanie zamówień w ramach 
projektu. 
Rejestracji na szkolenie można dokonać do dn. 23.04.2018 r.  
Więcej informacji  
  
Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na realizację „Programów 
kształcenia nauczycieli” – Warszawa, 25.04.2018 r. 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące 
konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18 na realizację „Programów kształcenia 
nauczycieli” w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dofinansowanie w konkursie 
przeznaczone będzie na realizację projektów dotyczących opracowania i wdrożenia 
programów kształcenia nauczycieli na kierunkach realizujących specjalność 
nauczycielską. Spotkanie będzie poświęcone możliwościom aplikowania w konkursie, 
w szczególności: warunkom konkursu, procedurom składania wniosków, kryteriom 
wyboru projektów, standardom dotyczącym kosztów w projekcie oraz tematyce 
równości szans. 
Rejestracja na spotkanie -  do 19.04.2018 r. 
Więcej informacji  
  
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla beneficjentów programów Polska-
Rosja 2014-2020, Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 oraz III edycji Funduszy 
Norweskich i EOG 2014-2021 – Gdańsk, 19.03.2018 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 oraz innych. Ponadto rozpowszechniane są informacje 
pozyskiwane od instytucji współpracujących z Uniwersytetem Gdańskim. 
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https://southbaltic.eu/-/annual-event-in-klaipeda
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https://ewt.pomorskie.eu/-/seminarium-informacyjne-wiosna-2018
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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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