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INFORMACJE OGÓLNE 

Publikacja NCBiR „Międzynarodowe projekty B+R w NCBR - aplikowanie, 
realizacja, sukces”  
W publikacji m.in.: 
• Jak aplikować do programów międzynarodowych współfinansowanych przez NCBR? 
• Na co zwrócić szczególną uwagę przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie? 
• Jak podejść do kwestii własności intelektualnej? 
• W jaki sposób realizować projekt międzynarodowy i monitorować jego postęp? 
• Jak doprowadzić do skutecznej komercjalizacji? 
Więcej informacji o publikacji 
  
  

KONKURSY 

Zapowiedź pierwszego naboru projektów w programie Interreg Europa Środkowa 
2021-2027 
Pierwszy nabór projektów zostanie otwarty jesienią 2021 roku we wszystkich czterech 
priorytetach i wszystkich celach szczegółowych: 
- Współpraca na rzecz inteligentnej Europy Środkowej 
W tym priorytecie finansowane będą projekty, które wzmacniają zdolności innowacyjne 
oraz zachęcają do wykorzystania zaawansowanych technologii. Na wsparcie mogą 
liczyć również projekty, które rozwijają zdolności instytucjonalne w zakresie 
inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej oraz przedsiębiorczości. 
Szacunkowy budżet dla tego priorytetu wyniesie w pierwszym naborze 22 miliony euro. 
- Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej 
W ramach tego priorytetu finansowane będą projekty, które zajmują się wyzwaniami 
środowiskowymi w Europie Środkowej oraz pomagają zwiększyć efektywność 
energetyczną i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Na finansowanie mogą 
liczyć także projekty sprzyjające zrównoważonej mobilności miejskiej. Orientacyjny 
budżet przewidziany w pierwszym naborze na ten priorytet wynosi 36 milionów euro. 
- Współpraca na rzecz bardziej połączonej Europy Środkowej 
Finansowanie w ramach tego priorytetu mogą uzyskać projekty, które usprawniają 
połączenia transportowe wiejskich i peryferyjnych regionów Europy Środkowej oraz 
wzmacniają zrównoważony, inteligentny i intermodalny transport, w tym połączenia z 
korytarzami Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Dla tego priorytetu przewidziano w 
pierwszym naborze szacunkowy budżet w wysokości 7 milionów euro. 
- Poprawa systemu zarządzania współpracą w Europie Środkowej 
W ramach tego priorytetu finansowane będą projekty, które podnoszą zdolności 
instytucjonalne władz publicznych na wszystkich szczeblach terytorialnych w zakresie 
opracowywania i wdrażania zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego, w drodze 
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współpracy. Orientacyjny budżet przeznaczony w pierwszym naborze na ten priorytet 
to 7 milionów euro. 
Więcej informacji o Programie Interreg Europa Środkowa 
  
EUREKA - nabór wniosków 
Cel inicjatywy EUREKA to zwiększanie nowoczesności, produktywności oraz 
konkurencyjności przemysłu europejskiego. W jej ramach finansowane są projekty 
realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw 
członkowskich. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub 
znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu 
lub usługi. 
Alokacja dla polskich podmiotów wynosi 4 mln zł. 
Zakończenie naboru wniosków: 24 września br. 
Bez ograniczeń tematycznych. 
Więcej informacji o konkursie EUREKA 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

IV Kongres Edukacji – 30.09.2021 r.; online 
Narodowa Agencja Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności w 
Polsce zapraszają na IV Kongres Edukacji. Hasło tegorocznego spotkania brzmi: Nowe 
perspektywy. Szersze horyzonty Erasmus+ | EKS 2021 - 2027 
Problematyka IV Kongresu Edukacji będzie się koncentrować na możliwościach, jakie 
pojawiły się w programach zarządzanych przez Narodową Agencję Programów 
Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności w nowej perspektywie finansowej na 
lata 2021-2027.  
Punktem odniesienia do przygotowania programu Kongresu będą priorytety 
przedstawione przez Komisję Europejską: transformacja cyfrowa, uczestnictwo w życiu 
demokratycznym, włączanie i różnorodność oraz środowisko i walka ze zmianą klimatu. 
Więcej informacji o spotkaniu oraz rejestracja 
  
NCBR online: Postęp finansowy w projektach POWER 
Zachęcamy do zapoznania się z webinarem dla uczestników konkursów realizowanych 
przy udziale środków z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój. Pozyskana wiedza pozwoli prawidłowo wypełnić w systemie 
SL2014 poszczególne moduły, które dotyczą postępu finansowego projektu. W tym 
odcinku eksperci powiedzą m.in. jak przygotować zestawienie dokumentów, poruszą 
kwestię dotyczącą źródeł finansowania, rozliczania zaliczek, wydatków rozliczanych 
ryczałtowo oraz ewentualnych zwrotów i korekt. 
Więcej informacji dot. rozliczania projektów POWER 
  
NCBR online: Postęp rzeczowy w projektach POWER 
Zachęcamy do zapoznania się z webinarem dla uczestników konkursów realizowanych 
przy udziale środków z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój. Pozyskana wiedza pozwoli prawidłowo wypełnić w systemie 
SL2014 moduł, który dotyczy wskaźników produktu, wskaźników rezultatu i 
ewentualnych problemów w trakcie realizacji projektu. 
Więcej informacji dot. postępu rzeczowego w projektach POWER 
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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 Projektów Rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego. 
https://ug.edu.pl/nauka_ug/biuro_projektow_rozwojowych 
Jeżeli nie chcesz otrzymywać w przyszłości Newsletterów, 

kliknij tutaj 
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