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INFORMACJE OGÓLNE 

Poziom realizacji programów - stan na 20 marca 2016 r. 
Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI 
SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 20 marca 2016 r. 
złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na 
całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 
616,0 mld zł. W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 106 468 
umów o dofinansowanie na kwotę 401,9 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w 
tym dofinansowanie w części UE 286,6 mld zł, co stanowi 101,3 proc. alokacji 
na lata 2007-2013. Wartość wydatków beneficjentów uznanych za 
kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 381,2 
mld zł, a w części dofinansowania UE 271,1 mld zł. 
Więcej informacji 
  
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu 
Inteligentny Rozwój, 2014-2020 - projekt 
Projekt zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Programu Inteligentny Rozwój określa warunki kwalifikowalności wydatków 
oraz wskazuje szczegółowe koszty, które mogą być uznane jako 
kwalifikowalne w projektach realizowanych w ramach poszczególnych działań i 
poddziałań Programu. Dokument uszczegóławia również warunki i procedury 
określone w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 
2015 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  
Więcej informacji 
  
Zmiany w harmonogramie konkursów na 2016 r. Programu Inteligentny 
Rozwój 
Zaktualizowano terminy konkursów na 2016 r. w priorytetach I Wsparcie 
prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa i IV Zwiększenie potencjału 
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naukowo-badawczego Programu Inteligentny Rozwój (POIR). 
Więcej informacji 
  
Otwarte konsultacje w sprawie nowych programów pracy w Horyzoncie 
2020 na lata 2018-2020 
Komisja Europejska rozpoczęła otwarte konsultacje w sprawie nowych 
programów pracy w Horyzoncie 2020 na lata 2018-2020 dla obszarów:  
- Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami 
i surowce – opinie zbierane są do 8 kwietnia br. Więcej informacji na stronie 
internetowej KE. Znajduje się tam również formularz konsultacji z 
objaśnieniami. 
- Przyszłe i powstające technologie (szczególnie w inicjatywach FET Proactive 
i FET Flagships) – opinie zbierane są do 30 kwietnia br. Formularz konsultacji 
wraz z objaśnieniami znajduje się na platformie D4Science. 
- Matematyka w filarze Doskonała baza naukowa – opinie zbierane są do 30 
kwietnia br. Więcej informacji na stronach komisji w komunikacie Mathematics 
for Excellence in Science in Horizon 2020. Formularz konsultacji wraz z 
objaśnieniami znajduje się na platformie D4Science. 
Otwarte konsultacje to integralna część procesu przygotowywania programów 
pracy w Horyzoncie 2020. Aktywny w nich udział daje możliwość 
współuczestniczenia w tworzeniu programów pracy i wpływu na kształt 
przyszłych konkursów. 
Więcej informacji 
Więcej informacji 
Więcej informacji 
  
Zakładki tematyczne na portalu RPO WP 2014-2020: Pomoc publiczna 
Zakładka o pomocy publicznej zawiera między innymi: 
- podstawowe informacje o pojęciu pomocy publicznej, 
- wykaz (wraz z odesłaniami do tekstów) najważniejszych aktów prawnych 
dotyczących zgodnego z prawem udzielania pomocy publicznej i pomocy de 
minimis, 
- odesłania do zewnętrznych źródeł wiedzy o pomocy publicznej, 
- prezentacje ze szkoleń przeprowadzonych przez IZ RPO WP 2014-2020, 
dotyczących występowania i możliwości udzielania pomocy publicznej w 
niektórych Działaniach/Poddziałaniach RPO WP 2014-2020. 
Więcej informacji 
  
  

KONKURSY 

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu „Premia na 
Horyzoncie” 
Na podstawie §13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i 
trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę 
przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. 
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2015, poz. 2047) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór 
wniosków w ramach konkursu pod nazwą „Premia na Horyzoncie” na działania 
wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w 
zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 i programie Euratom. 
Przedmiot naboru wniosków: 
1.1. Celem konkursu jest udzielenie wsparcia jednostkom naukowym 
realizującym projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz 
programu Euratom. 
1.2. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na 
finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w 
realizację projektów w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz 
programu Euratom. 
1.3. Warunkiem ubiegania się o przyznanie środków finansowych jest 
podpisanie umowy na realizację projektu o którym mowa w pkt 1.2 przed 
dniem złożenia wniosku. 
Zakres i zasady finansowania: 
Środki finansowe na dodatki do wynagrodzeń, o których mowa w § 13 ust. 3 
rozporządzenia, przyznaje się w wysokości stanowiącej równowartość w 
złotych: 
 - 20% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej 
przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku projektu, którego wysokość 
finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na 
wnioskodawcę wynosi do 1 000 000 euro, 
- 25% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej 
przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku projektu, którego wysokość 
finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na 
wnioskodawcę przekracza 1 000 000 euro 
– oraz dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków Unii 
Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę w przypadku, gdy 
wnioskodawca pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest 
jednostką naukową, w której jest realizowany grant Europejskiej Rady do 
spraw Badań Naukowych. 
Więcej informacji 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Spotkanie informacyjne - realizacja projektów w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Działania 4.2. 
Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym – 
01.04.2016 r., Gdańsk 
W czasie spotkania omówione zostaną: 
- założenia konkursu, 
- system oceny projektów, 
- kryteria wyboru projektów, 
- kwalifikowalność wydatków. 
Więcej informacji 
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Konferencja INTERREG zmienia region Morza Bałtyckiego – 23-
24.05.2016 r., Gdańsk 
Ministerstwo Rozwoju, we współpracy z 3 programami INTERREG: 
Południowy Bałtyk, Region Morza Bałtyckiego i Centralny Bałtyk zaprosza na 
Konferencję INTERREG nt. programów Morza Bałtyckiego organizowaną w 
ramach Polskiej Prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. 
Podczas spotkania będzie okazja do: 
- poznania przykładowych projektów owocnej współpracy, 
- porozmawiania z ekspertami Programów, 
- dowiedzenia  się, jakich projektów oczekują, 
- znalezienia partnerów do przyszłych projektów. 
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. 
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/dzial_zarzadzania_projektami_miedzynarodowymi/kontakt 
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