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INFORMACJE OGÓLNE 

Poziom realizacji programów operacyjnych - stan na 28 marca 2016 r. 
Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI 
SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 28 marca 2016 r. 
złożono 302,4 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 106 453 umowy o 
dofinansowanie na kwotę 401,5 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym 
dofinansowanie w części UE 286,4 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 382,1 mld zł, a w części 
dofinansowania UE 272,0 mld zł. 
Więcej informacji 
  
Rady dla wnioskodawców programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 
16 marca 2016 r. w Rydze odbyło się zorganizowane przez Wspólny 
Sekretariat programu Interreg Region Morza Bałtyckiego seminarium 
informacyjne dla instytucji zainteresowanych składaniem projektów w 
trwającym obecnie, drugim naborze. Podczas spotkania udzielono wielu 
praktycznych wskazówek dla przygotowywanych przedsięwzięć.  
Więcej informacji 
  
Zakładki tematyczne na portalu RPO WP 2014-2020: Projekty generujące 
dochód 
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 informuje, że na stronie internetowej RPO WP 
2014-2020 umieszczone zostały zakładki tematyczne, stanowiące źródło 
podstawowej, skondensowanej wiedzy o kilku najważniejszych, a jednocześnie 
najbardziej skomplikowanych zagadnieniach, z którymi zetkną się osoby 
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poszukujące źródła dofinansowania dla swoich projektów, wnioskodawcy 
przygotowujący wniosek o dofinansowanie, jak również beneficjenci realizujący 
projekty. Jedna z zakładek dotyczy zagadnienia występowania dochodu w 
projekcie – zarówno w trakcie jego realizacji, jak i po ukończeniu.  Beneficjent 
ma obowiązek ujawniania wszelkich dochodów, które powstaną w związku z 
realizacją projektu w ramach RPO WP 2014-2020, a także obowiązek 
przygotowania i przedstawienia wraz z wnioskiem o dofinansowanie analizy 
(zawartej w studium wykonalności), umożliwiającej ocenę, czy projekt jest 
projektem generującym dochód, jak również określenie wysokości 
dofinansowania z EFRR (przy zastosowaniu odpowiedniej metody). 
Więcej informacji 
  
Nabór ekspertów w Działaniu 4.2 PO IR Rozwój Nowoczesnej 
Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki 
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, pełniący 
rolę Instytucji Wdrażającej dla Działania 4.2 PO IR, zaprasza do składania 
wniosków na kandydatów do Panelu Ekspertów oraz wniosków o wpis 
kandydatów na ekspertów do Bazy Ekspertów, którzy będą brali udział w 
ocenie i wyborze projektów do dofinansowania w ramach Działania 4.2. PO IR. 
Więcej informacji 
  
Komunikat dla Wnioskodawców RPO WP - Zaświadczenie organu 
odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 
W związku z napływem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 
Gdańsku dużej ilości wniosków dotyczących wydawania deklaracji organu 
odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla projektów 
związanych np. z zakupem sprzętu, oprogramowania, wyposażenia biur lub 
projektów badawczych polegających na wytworzeniu oprogramowania itp., 
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju MIR/H/2014-
2020/31(1)/10/2015 z dnia 19 października 2015 r. („Wytyczne w zakresie 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów 
operacyjnych”, Rozdział VI, punkt 6) inwestycje o charakterze 
nieinfrastrukturalnym nie wymagają zaświadczenia organu odpowiedzialnego 
za monitorowanie obszarów Natura 2000. 
Więcej informacji 
  
Zakładki tematyczne na portalu RPO WP 2014-2020: Ocena oddziaływania 
na środowisko 
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 informuje, że na stronie internetowej RPO WP 
2014-2020 umieszczona została zakładka tematyczna dotycząca zagadnienia 
oceny oddziaływania na środowisko. Każdy projekt zgłaszany do 
dofinansowania ze środków RPO WP 2014 - 2020 musi posiadać analizę jego 
oddziaływania na środowisko w adekwatnym do rodzaju i skali zaplanowanych 
działań zakresie. W przypadku, gdy projekt wymagał przeprowadzenia 
stosownych procedur, konieczne jest również przekazanie odpowiedniej 
dokumentacji z postępowania.  

http://www.rpo.pomorskie.eu/-/zakladki-tematyczne-na-portalu-rpo-wp-2014-2020-projekty-generujace-dochod
http://www.opi.org.pl/Recenzowanie-Projektow.html
https://www.arp.gda.pl/index.php?wiecej=4004&wiecej_news=1


Więcej informacji 
  
Projekty dofinansowane w ramach I konkursu na wspólne polsko-
południowoafrykańskie projekty badawcze (Współpraca Polska-RPA) 
Przedstawiamy listę projektów, które otrzymały pozytywną decyzję Dyrektora 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie przyznania środków 
finansowych w ramach I konkursu na wspólne polsko-południowoafrykańskie 
projekty badawcze (Współpraca Polska-RPA). 
Więcej informacji 
  
Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza 
Edukacja Rozwój 
24 marca 2016 r.  Minister Paweł Chorąży podpisał czwartą wersję 
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 
(SZOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego 
dnia. Zmiany wprowadzone do SZOOP PO WER obejmują następujące 
kwestie: 
1. Rozdział I – Ogólny opis Programu oraz głównych warunków realizacji; 
2. Rozdział II – Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz 
poszczególnych Działań / Poddziałań; 
3. Załącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania / poddziałania w 
poszczególnych osiach priorytetowych; 
4. Załącznik nr 2a – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu 
dla działań i poddziałań; 
5. Załącznik nr 2b – Definicje wskaźników monitorowania Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; 
6. Załącznik nr 4 – Roczne Plany Działania PO WER na 2016 r.; 
7. Załącznik nr 5 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą 
instytucję w ramach trybu pozakonkursowego. 
Więcej informacji 
  
  

KONKURSY 

Harmonogram naborów wniosków dla Programu Wiedza Edukacja 
Rozwój 
Dokument prezentuje terminy naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 
roku dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 
Więcej informacji 
  
Harmonogram naborów wniosków w Regionalnym Programie 
Województwa Pomorskiego 
Dokument prezentuje terminy naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 
roku dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020. 
Więcej informacji 
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Inwestycja w kompetencje studentów – konkurs dla uczelni 
współpracujących z biznesem  
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejną edycję konkursu 
„Program Rozwoju Kompetencji” (Działanie 3.1) w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem konkursu jest wyłonienie 
projektów podnoszących kompetencje osób uczestniczących w edukacji na 
poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i 
społeczeństwa. Uczelnie wyższe wyłonione w konkursie „Program Rozwoju 
Kompetencji” dostaną dofinansowanie na certyfikowane szkolenia i warsztaty, 
dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, zadania praktyczne 
w formie projektowej, wizyty studyjne u pracodawców oraz staże. 
Na projekty mające wspierać kompetencje zawodowe, interpersonalne, 
analityczne oraz w zakresie przedsiębiorczości studentów NCBR planuje 
przeznaczyć 250 mln zł.  
Nabór wniosków rozpocznie się 4 maja i potrwa do 7 czerwca 2016 r. 
Więcej informacji 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Spotkanie informacyjne dotyczące II naboru do Regionu Morza 
Bałtyckiego – 20.04.2016 r., Warszawa 
Organizatorem seminarium informacyjnego Programu Interreg Region Morza 
Bałtyckiego 2014-2020 jest Krajowy Punkt Kontaktowy RMB, działający w 
ramach Ministerstwa Rozwoju. Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia 2016 r. w 
siedzibie Ministerstwa Rozwoju. 
Podczas spotkania zostaną wyjaśnione zasady udziału w transnarodowych 
projektach, zakres tematyczny oferowanego wsparcia i warunki składania 
wniosków. Zostaną omówione koszty możliwe do poniesienia w ramach 
realizacji projektu, a także wsparcie dla projektów flagowych Strategii UE dla 
Regionu Morza Bałtyckiego ze strony koordynatorów strategii. Po spotkaniu 
możliwe będą konsultacje na temat oferty programu z punktem kontaktowym 
oraz rozliczania kosztów z kontrolerem krajowym. W trakcie spotkania swoje 
doświadczenia z I naboru zaprezentują przedstawiciele instytucji będących 
partnerami w projektach, które zostały zatwierdzone w listopadzie 2015 r. 
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 

Jeżeli nie chcesz otrzymywać w przyszłości Newsletterów, 
kliknij tutaj 
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