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INFORMACJE OGÓLNE 

Zmiany w Modelowej Umowie Grantowej – Horyzont 2020 
Na stronie Participant Portal została opublikowana zmieniona wersja 
Modelowej Umowy Grantowej (Model Grant Agreement). 
Komisja Europejska przygotowała również informację dla beneficjentów 
projektów Horyzont 2020, w której wyjaśnione są szczegóły dotyczące 
wprowadzonych zmian. 
Jedną z wprowadzonych zmian, jest zmiana dotycząca możliwości wyliczania 
do raportu finansowego stawki godzinowej miesięcznej, dodatkowo do 
dotychczas funkcjonującej w H2020 metody opartej na kalkulacji stawki 
godzinowej na bazie zamkniętego roku obrotowego. Szczegóły na ten temat 
znajdują się w art. 6.2A Modelowej Umowy Grantowej. Jako że zmiany zostały 
wprowadzone z mocą wsteczną, jeśli instytucja zdecyduje się korzystać z 
miesięcznego wyliczania stawki godzinowej, ma możliwość przekalkulowania 
kosztów sprawozdanych za poprzednie okresy i zgłosić „adjustment” przy 
kolejnym raporcie. Należy jednak pamiętać, że beneficjent może w danym roku 
obrotowym używać tylko jednej opcji w odniesieniu do wszystkich projektów 
H2020, więc taka re-kalkulacja kosztów musiałaby dotyczyć wszystkich 
projektów. 
Więcej informacji 
Więcej informacji 
  
Pomorskie liderem wdrażania środków unijnych 
Do połowy lipca br. Zarząd Województwa Pomorskiego podpisał 108 umów o 
dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, których łączna wartość to 1,69 
mld zł, a unijne wsparcie wyniosło 1,19 mld złotych. To najlepszy wynik w 
kraju. Zarówno, jeżeli chodzi o wysokości zakontraktowanych środków 
unijnych w RPO, jak i procent wykorzystanej alokacji (14,4%), województwo 
pomorskie jest liderem w stosunku do innych regionów Polski. 
Więcej informacji 

  

mailto:programyeuropejskie@ug.edu.pl
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2016/07/Informacja-KE.pdf
http://www.rpo.pomorskie.eu/-/pomorskie-liderem-wdrazania-srodkow-unijnych


  
KE szuka ekspertów, którzy ocenią efekty programu Horyzont 2020 
Komisja Europejska zobowiązała się do przeprowadzenia okresowej oceny 
efektów programu Horyzont 2020. W tym celu powoła grupę ekspertów, którzy 
ocenią dotychczasową realizację programu Horyzont 2020 i wypracują 
rekomendacje wyznaczające kierunek przyszłych badań i innowacji w Unii 
Europejskiej. 
Osoby zainteresowane pracą w elitarnej grupie 12 ekspertów mogą zgłaszać 
się do 9 września. Przewiduje się, że prace grupy rozpoczną się w styczniu 
2017 r. i potrwają pół roku. 
Więcej informacji 
  
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 
Opublikowano Ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo 
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1020). 
Ustawa ma na celu przede wszystkim implementację przepisów dyrektyw UE 
do porządku krajowego. Ustawa wchodzi w życie w dniu 28 lipca br. z 
wyjątkiem niektórych przepisów wymienionych w art. 22 tej ustawy, dla których 
termin wejścia w życie został określony odrębnie. 
Nowelizacja wprowadza ważne zmiany w systemie zamówień 
publicznych,  m.in.: 
- odejście od kluczowego znaczenia kryterium najniższej ceny podczas oceny 
ofert, 
- silniejsze powiązanie zamówień publicznych z prawem pracy,  
- zwiększenie udziału małych i średnich firm w przetargach, 
- premiowanie innowacyjności w zamówieniach publicznych, 
- wprowadzenie środków ochrony prawnej w zamówieniach poniżej progów 
unijnych, 
- zmniejszenie biurokracji, 
- udzielanie zamówień jednostkom podległym (tzw. zamówienia in-house), 
- elektronizację zamówień publicznych. 
Więcej informacji 
  
Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza 
Edukacja Rozwój 
15 lipca 2016 r. Pan Minister Paweł Chorąży podpisał piątą wersję 
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 
(SZOOP PO WER). Zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. 
Więcej informacji 
  
Umowa na dofinansowanie RPK Południowego Bałtyku podpisana 
26 lipca 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Regionalnego 
Punktu Kontaktowego Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, który 
będzie funkcjonował w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego w Gdańsku. 
Osobą kontaktową w RPK (Pomorskie - Gdańsk) Południowego Bałtyku jest 
Marta Bocianowska. 
tel. (58) 32 68 692; fax. (58) 32 68 688 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/high-level-group_en.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1020
https://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/zmiana-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-programu-wiedza-edukacja-rozwoj/


e-mail: m.bocianowska@pomorskie.eu 
W podpisanej umowie zostały wskazane następujące zadania dla RPK: 
1. Zarządzanie RPK i jego koordynacja; 
2. Promocja PPB, rozwój projektu i szkolenia; 
3. Komunikacja, promocja i wykorzystywanie osiągnięć PPB. 
Więcej informacji 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Dni informacyjne – HORYZONT 2020 
- 14 września 2016 - Dzień Informacyjny w obszarze Klimat, środowisko, 
efektywna gospodarka zasobami i surowce (Bruksela) 
Więcej informacji 
- 14-15 września 2016 - Dzień Informacyjny w obszarze Przestrzeń Kosmiczna 
(Praga) 
Więcej informacji 
- 19 września 2016 - Dzień Informacyjny w obszarze Bezpieczna, czysta i 
efektywna energia (Bruksela) 
Więcej informacji 
- 23 września - Dzień Informacyjny w obszarze Inteligentne Miasta (Bruksela) 
Więcej informacji 
- 26-27 września 2016 - Dzień Informacyjny w obszarze ICT (Bratysława) 
Więcej informacji 
- 28 września - Dzień Informacyjny w obszarze Inteligentny, zielony i 
zintegrowany transport (Bruksela) 
Więcej informacji 
- 4-5 października 2016 - Dzień Informacyjny w obszarze Przestrzeń 
Kosmiczna (Praga) 
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. 

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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