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INFORMACJE OGÓLNE 

Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 
funduszach unijnych na lata 2014-2020 
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest dla funduszy unijnych jedną z 
podstawowych polityk horyzontalnych, obowiązujących w całej Unii 
Europejskiej. Ma ona swoją podstawę prawną w takich dokumentach jak: 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dotyczące funduszy unijnych, 
Umowa Partnerstwa czy Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na lata 
2014-2020. Wszyscy beneficjenci środków unijnych (a także instytucje 
zaangażowane w ich wykorzystanie) zobowiązani są do przestrzegania zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom 
dyskryminacji. 
W celu przybliżenia informacji na temat sposobów wdrażania powyższej 
zasady, został opracowany poradnik pn. „Jak realizować zasadę równości 
szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 
2014-2020”. Dokument ten ma na celu przybliżyć ideę równości szans kobiet i 
mężczyzn w funduszach unijnych i pozwala zapoznać się z praktycznymi 
aspektami jej realizacji w projektach i programach operacyjnych. 
Więcej informacji 
  
Armenia dołączy do programu Horyzont 2020 
Badacze i innowatorzy z Armenii będą mogli uczestniczyć w  programie 
ramowym UE na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020 na takich samych 
warunkach, jak naukowcy z państw członkowskich UE i innych krajów 
stowarzyszonych. Umowę stowarzyszeniową Armenii z programem Horyzont 
2020 podpisali Carlos Moedas, europejski komisarz ds. Badań, Nauki i 
Innowacji oraz Levon Mkrtchyan armeński minister edukacji i nauki. 
  
Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 
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Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego 
Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP). SzOOP 
RPO WP będzie podlegał dalszym pracom i modyfikacjom wraz z postępem 
realizacji RPO WP 2014-2020. 
Więcej informacji 
  
Zmiana Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 
Zarząd Województwa Pomorskiego 17 maja 2016 r. przyjął uchwałę w sprawie 
zmiany Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020. Jest to kolejna wersja tego 
dokumentu, która będzie podlegała dalszemu uzupełnianiu i aktualizowaniu 
wraz z postępem wdrażania Programu. 
Podstawowym celem Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 jest 
uszczegółowienie sposobu wdrażania RPO WP 2014-2020. Przedmiotowy 
dokument stanowi zbiór wszystkich niezbędnych informacji dla potencjalnych 
beneficjentów chcących pozyskać wsparcie w ramach Programu. Zawiera on 
rekomendacje, zalecenia i interpretacje postanowień dokumentów oraz aktów 
prawnych regulujących zasady wdrażania Programu dokonane przez 
Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020.  
Zasady wdrażania RPO WP 2014-2020 mają charakter poradnika dla 
wnioskodawców i beneficjentów Programu, z wyjątkiem załączników nr: 
- 4 „Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020", 
- 9 „Wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020", 
- 13 „Wytyczne dotyczące programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 
celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020", 
które posiadają status wytycznych programowych w rozumieniu ustawy 
wdrożeniowej. Do stosowania tych wytycznych IZ RPO WP 2014-2020 
zobowiązuje beneficjentów Programu postanowieniami umowy o 
dofinansowanie albo decyzji o dofinansowaniu projektu oraz instytucje 
pośredniczące we wdrażaniu wybranych Działań i Poddziałań RPO WP 2014-
2020 na mocy podpisanych z nimi umów lub porozumień. 
Więcej informacji 
  
„Aspekty finansowe” – poradnik dla uczestników programu Horyzont 
2020 
Publikacja powstała z myślą o beneficjantach programu Horyzont 2020. 
Poradnik „Aspekty finansowe” skutecznie odpowiada na pytanie: co trzeba 
wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt 
programu Horyzont 2020. 
Więcej informacji 
  
Harmonogram naborów wniosków w Programie Wiedza Edukacja Rozwój 
Dokument zawiera harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 
trybie konkursowym dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2016 rok. 
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Więcej informacji 
  
  

KONKURSY 

Konkurs na finansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój, Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, 
Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasiło powstanie Regionalnych Agend 
Naukowo-Badawczych (RANB). W ramach inicjatywy konsorcja naukowo–
przemysłowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie innowacyjnych 
projektów z dziedzin takich jak energetyka, turystyka medyczna czy przemysł 
włókienniczy. RANB-y są jednym z instrumentów realizacji regionalnych 
inteligentnych specjalizacji. Stanowią zestaw 26 komplementarnych obszarów 
badawczych, które zostały opracowane w oparciu o zgłoszenia od 16 
marszałków województw. Na ich podstawie konsorcja naukowo-przemysłowe 
złożone z maksymalnie 5 podmiotów, których liderem zostanie jednostka 
naukowa, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów z budżetu 400 
mln złotych. Z tej kwoty aż 372 mln zł jest dedykowane regionom słabiej 
rozwiniętym, zaś 28 mln mogą wykorzystać konsorcja z województwa 
mazowieckiego. 
Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które obejmują badania 
przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace 
rozwojowe wpisujące się tematycznie w zakres regionalnych agend naukowo-
badawczych. Dzięki zaangażowaniu przedsiębiorstw do realizacji projektów 
zwiększone zostanie prawdopodobieństwo komercjalizacji wyników badań. 
Wartość kosztów kwalifikowanych w każdym projekcie  wynosi od minimum 1 
do max. 8 mln zł. Wnioski o dofinansowanie projektów będzie można składać 
wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym od 30 czerwca 
do 29 lipca 2016 r. Ocena projektów zgłaszanych przez konsorcja naukowo-
przemysłowe w ramach RANB będzie dokonywana w oparciu o kryteria 
zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR. 
Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze są instrumentem wsparcia 
przewidzianego do realizacji w ramach IV osi priorytetowej Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) - działania 4.1. 
Więcej informacji 
  
Konkurs na Międzynarodowe Programy Kształcenia dotyczący poprawy 
dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób 
uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla 
cudzoziemców w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego 
szkolnictwa wyższego POWER 
Nowy konkurs NCBR ma ułatwić studentom dostęp do międzynarodowych 
programów kształcenia, zapewnić rozwój oferty edukacyjnej w językach 
obcych oraz sprowadzić do Polski cenionych, zagranicznych wykładowców.  
Projekty muszą obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie nowe 
elementy ze wskazanych poniżej: 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/20698/harmonogram_31_05_wersja_czyta.pdf
http://ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14122016/aktualnosci/art,4270,konkurs-na-finansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-4-1-badania-naukowe-i-prace-rozwojowe-poddzialania-4-1-2-regionalne-agendy-.html


- realizacja programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno 
do studentów 
z Polski, jak i do cudzoziemców, 
- realizacja międzynarodowych programów studiów oraz organizacja w Polsce 
międzynarodowych szkół letnich umożliwiających studiowanie cudzoziemcom 
oraz studiowanie w międzynarodowym środowisku przez osoby z Polski, 
- włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy 
naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia 
w polskich uczelniach. 
Budżet: 145 mln zł; maksymalne dofinansowanie wynosi od 1,5 do 5 mln zł 
Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od dnia 27 czerwca 2016 r. do 
dnia 29 lipca 2016 r. 
Więcej informacji 
  
ERC Advanced Grants – otwarty konkurs 
Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) 
otworzyła konkurs na granty dla badaczy, którzy zdobyli już ugruntowaną 
pozycję jako niezależni naukowcy prowadzący własne badania:  ERC 
Advanced Grants. Granty ERC Advanced Grant umożliwiają wybitnym liderom 
badawczym, bez względu na ich wiek i narodowość, realizację przełomowych 
badań. Projekty te, pomimo iż obarczone wysokim stopniem ryzyka, otwierają 
nowe perspektywy w różnorodnych dziedzinach nauki. 
Termin składania wniosków upływa 1 września 2016 r. 
Zgłoszenia na indywidualne, bezpłatne konsultacje można kierować pod adres: 
Wieslaw.Studencki@kpk.gov.pl 
Więcej informacji 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Konferencja ‘BE SMART, THINK BLUE’ - 19-20.09.2016, Gdańsk 
Instytut Morski w Gdańsku, we współpracy z Sieciami Krajowych  Punktów 
Kontaktowych BioHorizon i ETNAplus, ma przyjemność zaprosić wszystkich 
interesariuszy dziedziny badań morskich na wspólne informacyjno-brokerskie 
spotkanie. 
Więcej informacji 
  
Materiały ze spotkania na temat 2. naboru w Interreg Europa Środkowa 
Spotkanie na temat drugiego naboru w programie Interreg Europa Środkowa 
odbyło się 16 maja 2016 r. w Warszawie. Nabór trwa do 23 czerwca br. Ze 
wsparcia programu mogą korzystać instytucje publiczne i prywatne 
posiadające osobowość prawną. 
Podczas spotkania zostały wyjaśnione zasady udziału w projektach, zakres 
tematyczny programu i warunki składania wniosków. Omówiono typy 
wydatków refundowanych ze środków programu oraz zasady ponoszenia i 
dokumentowania kosztów. Spotkanie było okazją od uzyskania odpowiedzi na 
pytania na temat Interreg Europa Środkowa. Podczas spotkania wiedzą 
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podzielili się Anna Wiktor z Wspólnego Sekretariatu w Wiedniu, dr Grzegorz 
Gzyl z Głównego Instytutu Górnictwa oraz Piotr Pijas - przedstawiciel 
kontrolera krajowego – Centrum Projektów Europejskich. 
W latach 2014-2020 Interreg Europa Środkowa wspiera innowacje, racjonalne 
gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi, gospodarkę 
niskoemisyjną i zrównoważony transport. W każdym projekcie współpracują 
partnerzy z minimum trzech państw, z których co najmniej dwa są państwami 
członkowskimi UE uczestniczącymi w programie.  
Więcej informacji 
  

*****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 oraz innych. Ponadto rozpowszechniane są informacje 
pozyskiwane od instytucji współpracujących z Uniwersytetem Gdańskim. 
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Ta wiadomość została wysłana do Ciebie z Działu Zarządzania Projektami Międzynarodowymi Uniwersytetu Gdańskiego. 
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