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INFORMACJE OGÓLNE 

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). 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", 
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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. 
Więcej informacji 
  
  

KONKURSY 

Przedłużony nabór wniosków na Wizyty Studyjne 
W związku z niewykorzystaniem alokacji, termin składania wniosków zostaje 
przedłużony bezterminowo, do momentu wyczerpania puli dostępnych 
środków. 
Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach działania Wizyty 
Studyjne. 
Są to krótkie wizyty przedstawicieli instytucji edukacyjnych, mające na celu: 
- podtrzymanie i rozwinięcie dotychczasowych kontaktów 
międzyinstytucjonalnych; 
- ewaluację i podsumowanie zrealizowanych projektów; 
- zapewnienie trwałości rezultatów zrealizowanych projektów; 
- nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami; 
- przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu, w tym wypełnienie 
wniosku aplikacyjnego w celu ubiegania się o dofinansowanie z innych 
programów europejskich. 
Instytucja może złożyć w konkursie więcej niż jeden wniosek. Pojedynczy 
wniosek może obejmować wizytę od 1 do 10 osób w jednym kraju programu tj. 
Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie. Każdy ze złożonych wniosków będzie 
podlegał indywidualnie ocenie formalnej i merytorycznej, a w przypadku 
uzyskania dofinansowania będzie przedmiotem oddzielnej umowy. 
Więcej informacji 
  
Konkurs na Międzynarodowe Programy Kształcenia dotyczący poprawy 
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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: 
- 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 
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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 
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 
  
Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu 3/EFI/POWER/3.1/2016 na 
projekty Edukacji Filozoficznej – 08.06.2016 r., Warszawa 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne 
dotyczące konkursu nr 3/EFI/POWER/3.1/2016 w ramach Działania 3.1 
Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020. Dofinansowanie w ramach konkursu 
przeznaczone będzie na realizację projektów w ramach rozwoju oferty uczelni 
w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej, poprzez 
wykorzystanie potencjału dydaktycznego uczelni i zaangażowanie szkół 
wyższych do współpracy z gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi w celu 
wspierania wśród uczniów kompetencji związanych z poprawnym 
argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką. 
Spotkanie będzie poświęcone możliwościom aplikowania w konkursie, w 
szczególności: warunkom konkursu, procedurom składania wniosków, 
kryteriom wyboru projektów oraz kwalifikowalności wydatków. 
Więcej informacji 
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Ta wiadomość została wysłana do Ciebie z Działu Zarządzania Projektami Międzynarodowymi Uniwersytetu Gdańskiego. 
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