
  

Gdańsk, dnia 19 marca 2020 r. 

  Newsletter 
nr 4/2020   

  
Biura Zarządzania  
Projektami Rozwojowymi 

  

  

 

 

  
  

INFORMACJE OGÓLNE 

Najczęściej zadawane pytania dot. projektów i procesów obsługiwanych przez 
Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi i Biuro Zarządzania Projektami 
Naukowymi w związku z wirusem SARS-CoV-2 

Ważne informacje dot. projektów w związku z koronawirusem 

  

Wytyczne dot. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014 – 2020 dla beneficjentów realizujących projekty 
współfinansowane ze środków EFS 

Szczegółowe informacje RPO WP 

  

Wpływ epidemii i zagrożenia COVID-19 na realizację projektów w programie 
Horyzont 2020 

Szczegółowe informacje H2020 

  

Informacja dla beneficjentów programów realizowanych ze środków POIR, POIŚ 
oraz programów krajowych i międzynarodowych zarządzanych przez NCBiR 

Szczegółowe informacje NCBiR – POIR, POiŚ, krajowe i międzynarodowe 

  

Stanowisko prezesa Zarządu Fundacji, prof. Macieja Żylicza, dotyczące 
potencjalnych opóźnień  w składaniu wniosków o płatność i sprawozdań w 
projektach realizowanych w ramach POIR 

Szczegółowe informacje FNP - POIR 

  

https://ug.edu.pl/nauka_6/projekty/wazne_informacje_dot_projektow_w_zwiazku_z_wirusem_sars-cov-2
http://www.rpo.pomorskie.eu/-/komunikat-do-beneficjentow-realizujacych-projekty-wspolfinansowane-ze-srodkow-efs
https://www.kpk.gov.pl/?p=52124&znewsletter=18marca2020
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-dla-beneficjentow-programow-realizowanych-ze-srodkow-poir-poig-pois-oraz-programow-kraj/
https://www.fnp.org.pl/assets/Beneficjenci-i-grantobiorcy-COVID-19.pdf


  

Pakiet działań dla projektów EFS w związku z pandemią koronawirusa 

Szczegółowe informacje EFS 

  

Wytyczne dla beneficjentów Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego w 
związku z koronawirusem 

Szczegółowe informacje Interreg BSR 

  

Komunikat Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w sprawie koronawirusa 

Szczegółowe informacje FRSE 

  

  

KONKURSY 

Nowe terminy składania wniosków w Programie Erasmus+ 

Szczegółowe informacje o terminach Erasmus+ 

  

POIR - Projekty aplikacyjne - wydłużone terminy naborów wniosków 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wydłuża termin naboru wniosków w konkursie w 
poddziałaniu 4.1.4 Projekty aplikacyjne. Termin składania wniosków został wydłużony 
do 27 kwietnia 2020 r. (pierwotny termin do 3 kwietnia 2020 r.). 

  

KE przedłuża terminy składania wniosków w najbliższych konkursach H2020 

Niedawna eskalacja ograniczeń związanych z wybuchem COVID-19 może utrudnić 
kandydatom przygotowanie i sfinalizowanie wysokiej jakości wniosków. Z tego powodu 
w przypadku konkursów w ramach programu Horyzont 2020 z pierwotnymi terminami 
od teraz do 15 kwietnia br. terminy składania wniosków zostaną przedłużone o 7 dni. 
Dokładne nowe terminy każdego konkursu i tematu będą opublikowane na stronach 
portalu Funding & Tenders. 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/Fundusze-Europejskie-bez-barier/Dostepnosc-Plus/Aktualnosci/Pakiet-dzialan-dla-projektow-EFS-w-zwiazku-z-pandemia-koronawirusa
https://www.interreg-baltic.eu/covid-19.html
https://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/komunikat-fundacji-rozwoju-systemu-edukacji/
https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/dla-wnioskodawcow/terminy-skladania-wnioskow/


W przypadku następujących dwóch konkursów nie będzie obowiązywać przedłużenie 
terminu składania wniosków: IMI2-2020-21-01, EIC-SMEInst-2018-2020 

Więcej informacji o terminach konkursów H2020 

  

Fundusze norweskie i EOG - aktualny harmonogram naborów 

Uaktualniony terminarz naborów 

  

Nabory z funduszy norweskich i EOG w Programie „Środowisko, Energia i 
Zmiany Klimatu” ogłoszone 

Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków 
Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego III edycji (MF EOG na lata 2014-
2021) - Ministerstwo Klimatu wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosiły nabory w ośmiu konkursach: 

1. Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej. 
2. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych. 
3. Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach. 
4. Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat 

łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków. 
5. Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje 

pozarządowe (Fundusz Małych Grantów). 
6. Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi. 
7. Wdrażanie planów zarządzania. 
8. Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminację 

indywidualnych źródeł ciepła. 

Więcej informacji o konkursach z funduszy norweskich i EOG 
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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 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/12944;type=1;categories=;programme=null;actions=;keyword=covid
https://programymiedzynarodowe.pomorskie.eu/-/fundusze-norweskie-i-eog-aktualny-harmonogram-nabor-2
https://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/nabory-w-programie-srodowisko-energia-i-zmiany-klimatu-ogloszone/
mailto:projektyug@ug.edu.pl
http://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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