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INFORMACJE OGÓLNE 

Półroczna prezydencja Słowacji w Radzie Unii Europejskiej 
Hasłem przewodnim słowackiej prezydencji w zakresie EDUKACJI, BADAŃ 
NAUKOWYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY jest FOSTERING AND 
DEVELOPMENT OF TALENT.  
1/ priorytety w zakresie edukacji: 
- rozwój nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności (New Skills 
Agenda for Europe),  
- wspieranie i rozwój talentów, 
- modernizacja szkolnictwa wyższego, 
- umiejętności cyfrowe. 
2/ priorytety w zakresie badań naukowych: 
- szczególne wsparcie dla młodych naukowców, podnoszenie atrakcyjności 
kariery naukowej oraz promowanie inwestycji w potencjał ludzki w zakresie 
badań i rozwoju, 
- wdrażanie działań w zakresie Horyzontu 2020 odnoszących się zwłaszcza do 
zapewnienia szerszego uczestnictwa w programie, 
- poprawa warunków ramowych badań naukowych w UE. 
Więcej informacji 
  
Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 
Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego 
Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP). 
Więcej informacji 
  
Najczęściej zadawane pytania dotyczące działań informacyjno-
promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego 2014-2020 
Na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 umieszczone zostały odpowiedzi 
na najczęściej zadawane pytania dotyczące działań informacyjno-
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promocyjnych w zakresie projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na 
lata 2014-2020 
Więcej informacji 
  
Komunikat Komisji Europejskiej wyjaśniający pojęcie pomocy publicznej 
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 informuje, że Komisja Europejska 
opublikowała „Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w 
rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE". 
Więcej informacji 
  
  

KONKURSY 

Nowe konkursy Horyzontu 2020 
Komisja Europejska ogłosiła nowe konkursy w ramach programu Horyzont 
2020. Ich tematy obejmują kwestie dotyczące praw obywatelstwa 
europejskiego, zwalczania dyskryminacji oraz przejawów rasizmu i ksenofobii. 
Nabór na pierwsze z nich ruszy już 15 września 2016 r. 
Więcej informacji 
  
Ruszył program „Granty na granty: promocja jakości” 
Już od 1 lipca 2016 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu pod 
nazwą „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów 
w programach badawczych Unii Europejskiej”. Program ma na celu wsparcie 
polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w 
ramach programów badawczych Unii Europejskiej i których wnioski uzyskały 
wysoką ocenę merytoryczną. Ma również wpłynąć na zwiększenie 
zaangażowania polskich jednostek naukowych w przygotowywanie wysokiej 
jakości wniosków projektowych oraz zachęcić je do aktywnego rozwoju i 
budowania konkurencyjności własnej marki. 
Program adresowany jest do jednostek naukowych, które w celu realizacji 
planowanego projektu w ramach jednego z następujących programów 
badawczych UE: Horyzont 2020, Euratom, Fundusz Badawczy Węgla i Stali, 
zdecydowały się: 
- stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się roli koordynatora w tym 
projekcie. Konsorcjum składać się musi co najmniej z 3 partnerów lub 
beneficjentów (w tym przynajmniej dwóch z zagranicy, pochodzących z dwóch 
różnych krajów członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem 
ramowym); 
- wejść w skład międzynarodowego konsorcjum i podjąć się roli koordynatora 
pakietu (Work Package Leader) w ramach tego projektu. Przyjęto, że 
koordynacja pakietu umożliwia polskim zespołom naukowym zdobycie 
wartościowych doświadczeń oraz rozszerzenie sieci kontaktów 
międzynarodowych, co stanowi bezcenne przygotowanie do pełnienia w 
przyszłości roli koordynatora całego projektu. 
Warunkiem wystąpienia z wnioskiem o refundację kosztów jest uzyskanie w 
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ocenie merytorycznej wniosku projektowego liczby punktów stanowiącej co 
najmniej 80% progu (Threshold) wyznaczonego przez KE w ramach 
ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego. 
Refundacji podlegają koszty przeprowadzenia rozpoznania tematyki wniosku 
projektowego, sporządzenia wniosku, uczestnictwa wnioskodawcy w 
konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z 
przygotowaniem wniosku oraz organizacji spotkań roboczych konsorcjum.  
Maksymalna wysokość wnioskowanej refundacji zależna jest od funkcji, jaką 
planuje pełnić jednostka naukowa: 
- jednostka naukowa występująca w roli koordynatora projektu może wystąpić 
o refundację kosztów w wysokości do 30 000 zł; 
- jednostka naukowa występująca w roli koordynatora pakietu może wystąpić o 
refundację kosztów w wysokości do 10 000 zł. 
Jednostki zobowiązane są złożyć wniosek w terminie 60 dni od dnia 
otrzymania oceny merytorycznej wniosku projektowego w ramach ostatecznej 
punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego. Wnioski w ramach 
naboru mogą składać również jednostki, które otrzymały ocenę merytoryczną 
wniosku projektowego przed ogłoszeniem niniejszego naboru, jednak nie 
wcześniej niż po dniu 1 grudnia 2015 r. 
Nabór wniosków odbywać się będzie wyłącznie w postaci elektronicznej w 
systemie teleinformatycznym OSF – Obsługa Strumieni Finansowania na 
stronie osf.opi.org.pl. 
Więcej informacji 
  
Konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy 
Kształcenia 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III 
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.3 
Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego konkurs nr 
1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia 
dotyczący poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia 
dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla 
cudzoziemców. 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. Program zakłada trzy formy aktywności w 
edukacji na poziomie wyższym. Pierwsza to realizacja programów kształcenia 
w językach obcych. Druga jest wsparciem organizacji w Polsce m.in. 
międzynarodowych szkół letnich. Ponadto dzięki projektom wyłonionym w 
konkursie na polskie uczelnie trafią wykładowcy z zagranicy, którzy 
odznaczają się osiągnięciami w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej. 
Nabór wniosków od 27 czerwca do 29 lipca 2016 r. 
Budżet: 145 mln zł; maksymalne dofinansowanie wynosi od 1,5 do 5 mln zł 
Więcej informacji 
  
Konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące 
kompetencje kadry dydaktycznej uczelni 
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Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III 
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w 
instytucjach szkolnictwa wyższego konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na 
projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach 
wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie 
szkolnictwa wyższego. Celem nowego konkursu jest szkolenie personelu 
uczelni. Dofinansowane zostaną projekty, które zwiększą umiejętności 
dydaktyczne, językowe oraz informatyczne polskich akademików. 
Maksymalny koszt przypadający na jednego uczestnika korzystającego z form 
wsparcia na poziomie krajowym to 9 000 zł, zaś odbywającego szkolenie 
zagraniczne - 24 000 zł. Wsparcie ma objąć w sumie ponad 7 000 
pracowników uczelni. 
Nabór wniosków od 1 sierpnia do 30 września 2016 r. 
Budżet: 132 mln zł 
Więcej informacji 
  
Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w Programie Ścieżki 
Kopernika 2.0 - kolejna edycja programu dla popularyzatorów nauki 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III 
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w 
szkolnictwie wyższym Konkurs 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w 
programie Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie 
realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez działania 
dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie 
komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz 
rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby 
uczelni (np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których 
efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych 
modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży 
ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy. W ramach 
organizowanego przez NCBR konkursu uczelnie będą mogły zrealizować 
niekonwencjonalne projekty, które zainteresują kreatywnych i ciekawych 
świata uczniów. Przedsięwzięcia mają dać młodym impuls do zdobywania 
nowych umiejętności, rozwijania pasji i talentów. Uczelnie udostępnią swoje 
zasoby, takie jak kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową. 
Zadaniem pozostałych podmiotów wchodzących w skład partnerstwa będzie 
aktywne włączenie społeczności lokalnej w realizację działań. W konkursie 
wyłonionych zostanie 16 projektów - jeden w każdym województwie. 
Termin: od 25 lipca do 16 września 2016 r. 
Budżet: 5 mln zł 
Więcej informacji 
  
Nowy harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym na 2016 
rok – Regionalny program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego 
2014 -2020 
Zarząd Województwa Pomorskiego, na posiedzeniu w dniu 16 czerwca br., 
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podjął uchwałę w sprawie przyjęcia nowego Harmonogramu naboru wniosków 
o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2016 rok w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. 
Więcej informacji 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Dwa spotkania informacyjne: Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, 
efektywna gospodarka zasobami i surowce (14.09.2016., Bruksela); 
Bezpieczna, czysta i efektywna energia (19.09.2016 r., Bruksela) 
W ramach Programu Horyzont 2020, największego unijnego programu w 
zakresie badań naukowych i innowacji, we wrześniu br. w Brukseli odbędą się 
dwa spotkania informacyjne poświęcone przyszłorocznym naborom 
projektowym: 
- 14 września: Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna 
gospodarka zasobami i surowce; 
- 19 września: Bezpieczna, czysta i efektywna energia. 
W ramach projektu prowadzonego przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii 
Europejskiej” Zielona Europa- zróbmy to razem dofinansowanego ze środków 
WFOŚiGW w Gdańsku uczestnikom sfinansowane zostaną przelot oraz 
zakwaterowanie.  
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w wybranym Dniu Informacyjnym 
proszone są o wysłanie: 
• pisemnego uzasadnienia przez organizacje potrzeby i zainteresowania 
udziałem w Dniu Informacyjnym Programu Horyzont 2020 w Brukseli; 
• oświadczenia kandydata potwierdzającego znajomość języka angielskiego w 
stopniu bardzo dobrym (język dnia informacyjnego Programu Horyzont 2020, 
brak tłumaczenia na język polski); 
• wyrażonej zgody na opracowanie i przekazanie relacji z dnia informacyjnego 
Programu Horyzont 2020, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Stowarzyszenia. 
Wyjazd na Dzień Informacyjny dot. kwestii środowiskowych odbędzie się w 
terminie 13-15.09. 2016 r., natomiast dot. kwestii zrównoważonej energii w 
dniach 18-20.09.2016 r.  
Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 15 sierpnia br. na adres: 
pomorskie@pomorskieregion.eu w temacie wpisując „Horyzont 2020 – 
(wybrana data dnia informacyjnego)”. Rejestracja on-line na wybrany Dzień 
Informacyjny Programu H2020 pod linkami zamieszonymi powyżej. 
Dodatkowych informacji nt. organizowanej wizyty udzielają Małgorzata 
Matkowska z biura w Gdańsku, m.matkowska@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 
709 oraz Dominika Lange z biura w Brukseli, d.lange@pomorskieregion.eu, 
tel. 58 333 41 25. 
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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. 

www.ug.edu.pl 

Ta wiadomość została wysłana do Ciebie z Działu Zarządzania Projektami Międzynarodowymi Uniwersytetu Gdańskiego. 
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/dzial_zarzadzania_projektami_miedzynarodowymi/kontakt 

Jeżeli nie chcesz otrzymywać w przyszłości Newsletterów, 
kliknij tutaj 
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