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INFORMACJE OGÓLNE 

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 27 listopada 2016 r. 
Według danych wygenerowanych z systemu informatycznego SL2014 do 27 
listopada 2016 r. uruchomiono 1 988 naborów wniosków na kwotę 167,9 mld 
zł. 
Od uruchomienia programów do 27 listopada 2016 r. złożono 35 937 
wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 217,3 mld zł. 
Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 130,4 
mld zł. 
Do 27 listopada 2016 r. podpisano z beneficjentami 8 194 umowy o 
dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE 54,9 mld zł. 
Więcej informacji 
  
Uaktualniona wersja Annotated Model Grant Agreement w programie 
Horyzont 2020 
Na stronie Participant Portal opublikowana została uaktualniona wersja 
Umowy Grantowej z komentarzami (Annotated Model Grant Agreement). 
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 
  
Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza 
Edukacja Rozwój 
28 listopada 2016 r. Pan Minister Paweł Chorąży podpisał szóstą wersję 
SZOOP PO WER (Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu 
Wiedza Edukacja Rozwój), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od 
tego dnia. 
Więcej informacji 
  
Młodzi liderzy nauki wyróżnieni 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uroczyście ogłosiło wyniki VII edycji 
programu LIDER. 35 młodych naukowców z całej Polski otrzyma łącznie 
prawie 40 mln zł. 

  

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Postepy-w-realizacji-programow-2014-2020-stan-na-27-listopada-2016-r
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/skorzystaj/Harmonogramy-naborow-wnioskow/Harmonogramy-naborow-wnioskow-na-2016-rok/Harmonogram-naborow-wnioskow-w-Regionalnym-Programie-Wojewodztwa-Pomorskiego
http://www.power.gov.pl/Strony/wiadomosci/Informacja-o-zmianie-Szczegolowego-Opisu-Osi-Priorytetowych-Programu-Wiedza-Edukacja-Rozwoj


Głównym celem programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych 
naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu 
własnymi zespołami badawczymi podczas realizacji projektów naukowych, 
których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce. W jego tegorocznej edycji 
dofinansowanie otrzymało 35 z grona 194 ubiegających się o nie badaczy. 
Rywalizując w konkursie musieli przedstawić ambitny projekt oraz wykazać się 
przygotowaniem do zbudowania i zarządzania własnym zespołem 
badawczym. 
Więcej informacji 
  
Nowy portal EURAXESS Polska 
Od 28 listopada funkcjonuje nowa odsłona krajowego portalu EURAXESS 
Polska. Sieć EURAXESS – wspierająca międzynarodową mobilność i rozwój 
kariery naukowców – przekazuje poprzez swoje strony, praktyczne informacje 
dla naukowców i pracodawców w Europie ułatwiające zatrudnienie i 
nawiązywanie współpracy badawczej.  
Informacje na stronie EURAXESS Polska dostępne są w dwóch językach: 
angielskim i polskim. Wersja angielska przeznaczona jest dla zagranicznych 
naukowców zainteresowanych pracą w Polsce i zawiera informacje dotyczące 
warunków wjazdu, pracy i pobytu w naszym kraju, a także dostęp do bazy ofert 
pracy i grantów, gdzie mogą oni poszukiwać ofert zatrudnienia i możliwości 
finansowania badań w Polsce. Wersja polska strony dedykowana jest 
pracodawcom, czyli instytucjom naukowym lub firmom zatrudniającym 
zagranicznych pracowników naukowych. Informacje tam dostępne związane 
są z przepisami dotyczącymi wjazdu i zatrudnienia obcokrajowców w Polsce. 
Dodatkowo, w polskiej wersji strony zawarte są również praktyczne informacje 
prawno-administracyjne dla polskich naukowców planujących wyjazd 
zagraniczny. W zakładce „Praca i granty” znajdują się najnowsze oferty 
grantów o stypendiów zagranicznych. Obie wersje strony zawierają również 
dostęp do europejskiej bazy ofert pracy i grantów, a także do zakładki 
PARTNERING, gdzie naukowcy z całego świata mogą znaleźć oferty 
zatrudnienia, finansowania badań i współpracy badawczej w Europie, w tym w 
Polsce. 
Więcej informacji 
  
Najczęściej popełniane błędy we wnioskach składanych w konkursach 
ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki  
1. Planowanie w budżecie w kosztach bezpośrednich niedozwolonych 
wydatków, które powinny być finansowane z kosztów pośrednich: 
a) Koszty cateringu w ramach warsztatów; 
b) Koszty przesyłek; 
c) Koszty recenzji wydawniczych. 
2. Niespełnianie podstawowych kryteriów doświadczonego naukowca (np.: co 
najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich 
lub zagranicznych w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o 
przyznanie środków finansowych na badania naukowe). 
3. Załączenie publikacji, które nie spełniają wymogów określonych w 
dokumentacji konkursowej. 

http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/aktualnosci/broszura__lider_2016.pdf
https://www.euraxess.pl/pl


4. Brak ram współpracy z partnerem z zagranicznej jednostki naukowej. 
5. Przypisanie wniosku do niewłaściwego panelu dziedzinowego. 
6. Nieumiejętne zredagowanie wersji anglojęzycznej. 
7. Źle sformułowane streszczenie. 
8. Przedstawienie propozycji bardzo wstępnych badań. 
9. Przygotowanie budżetu, który nie odpowiada zakresowi planowanych 
badań. 
10. Niestaranna redakcja wniosku. 
11. Pominięcie odwoływania się do badań powiązanych z wnioskiem lub 
popełnienie plagiatu. 
12. Przestarzałe cytowania. 
13. Błędnie sformułowany plan pracy (nie odpowiada dostępnym zasobom). 
  
  

KONKURSY 

Konkurs OPUS 12 – praktyczne informacje  
Więcej informacji 
  
Konkurs PRELUDIUM 12 – praktyczne informacje  
Więcej informacji 
  
Konkurs SONATA 12 – praktyczne informacje  
Więcej informacji 
  
Rusza VI edycja Diamentowego Grantu 
Terminy: nabór wniosków do 16 stycznia 2017 r. 
Kto: absolwenci studiów I stopnia; osoby, które ukończyły trzeci rok studiów na 
studiach pięcioletnich jednolitych; osoby, które ukończyły czwarty rok studiów 
na studiach sześcioletnich jednolitych 
Budżet: maksymalne dofinansowanie pojedynczego projektu to 180 tys. dla 
projektów humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz 220 tys. dla projektów 
ścisłych, technicznych, przyrodniczych, etc.  
To już VI edycja Diamentowego Grantu - największego w Polsce konkursu dla 
początkujących badaczy. Oprócz dofinansowania prowadzonych przez siebie 
badań, laureaci programu otrzymają również możliwość wcześniejszego 
rozpoczęcia doktoratu.  
Podobnie jak w poprzednim roku, zgłaszane projekty przejdą przez 
dwuetapowy proces recenzencki. W pierwszej kolejności oceniana będzie 
sylwetka kandydata - jego dotychczasowe osiągnięcia naukowe lub 
artystyczne, aktywność naukowa, etc. W następnym etapie dwóch 
niezależnych recenzentów przyjrzy się projektom.  
Więcej informacji 
  
Nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie „Wymiar sprawiedliwości – 
pozasądowe rozwiązywanie sporów” w Programie Wiedza Edukacja 
Rozwój 

http://ug.edu.pl/61039/narodowe_centrum_nauki_-_konkurs_opus_12
http://ug.edu.pl/61044/narodowe_centrum_nauki_-_konkurs_preludium_12
http://ug.edu.pl/61029/narodowe_centrum_nauki_-_konkurs_sonata_12
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-vi-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant.html


Ministerstwo Sprawiedliwości pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla 
Działania 2.17 Programu Wiedza Edukacja Rozwój (IP PO WER) zaprasza do 
składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów Programu 
Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinie: wymiar sprawiedliwości – pozasądowe 
rozwiązywanie sporów. 
Kandydatem na eksperta może zostać osoba, która jednocześnie spełnia 
następujące warunki: 
a) korzysta z pełni praw publicznych; 
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
c) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub 
za umyślne przestępstwo skarbowe; 
d) nie jest pracownikiem instytucji zaangażowanej w realizację Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pełniącej funkcję Instytucji 
Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej; 
e) posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w 
dziedzinie objętej programem operacyjnym, w ramach której jest dokonywany 
wybór projektu; 
f) posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
Osoba ubiegająca się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów PO WER w 
dziedzinie: wymiar sprawiedliwości – pozasądowe rozwiązywanie sporów 
powinna obligatoryjnie posiadać: 
- wykształcenie wyższe, 
- udokumentowane doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie / 
projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych np. funduszy strukturalnych, 
- potwierdzoną znajomość zagadnień z zakresu mediacji i/lub arbitrażu i/lub 
innych form ADR (np. doświadczenie zawodowe, kursy, szkolenia, studia, 
dorobek naukowy, publikacje, itp.). 
Termin składania dokumentów - 12 grudnia 2016 r. (Decyduje data wpływu do 
adresata). 
Więcej informacji 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Szkolenie „HORYZONT 2020 - fundusze dla naukowców i MŚP” – 
06.12.2016 r., Politechnika Gdańska 
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice 
Gdańskiej i Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy 
Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” zapraszają na szkolenie 
poświęcone możliwościom finansowania badań i innowacji w programie 
ramowym UE Horyzont 2020. 
Celem szkolenia jest przedstawienie zasad uczestnictwa w programie 
Horyzont 2020 oraz zaprezentowanie wybranych możliwości udziału w 
Horyzoncie 2020, w tym konkursów finansujących: 
- wymianę pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami pomiędzy 
krajami członkowskimi UE a krajami trzecimi (projekty typu: RISE); 

http://www.power.gov.pl/Strony/wiadomosci/Nabor-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-Programu-Wiedza-Edukacja-Rozwoj-w-dziedzinie-wymiar-sprawiedliwosci-pozasadowe-rozwiazywanie-sporow


- europejskie programy szkoleniowe dla młodych naukowców, w tym programy 
szkoleniowe z udziałem przedsiębiorstw (projekty typu: ITN); 
- skuteczną komercjalizację rozwiązania na rynku europejskim przez małe i 
średnie przedsiębiorstwo (MŚP) (projekty typu: Instrument SME- Faza I); 
- upowszechnienie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa 
polskich jednostek naukowych w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (projekty 
typu: Teaming, Twinning, ERA Chairs). 
Szkolenie poprowadzą Panie Renata Downar-Zapolska i Magdalena 
Urbanowicz z RPK Gdańsk na Politechnice Gdańskiej oraz Pan Marcin 
Stolarek z EEN Sopot przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”. 
Elektroniczna rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez formularz 
zgłoszeniowy na stronie www.rpkgdansk.pl w zakładce SZKOLENIA i trwa do 
dnia 2 grudnia 2016 r., do godz. 15.00. 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
Więcej informacji 
  
Dzień Informacyjny dotyczący Bezpieczeństwa żywnościowego/ 
Biogospodarki - 07.12.2016 r., Warszawa 
Dzień Informacyjny dotyczący 2. Wyzwania Społecznego (SC2): 
„Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania 
mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka” w programie Horyzont 2020 
odbędzie się  7 grudnia 2016 r. w Warszawie. 
Swoją obecność potwierdziła między innymi pani Inge van Oost (DG AGRI) 
przedstawicielka i ekspert Komisji Europejskiej, która opowie o projektach 
wymagających podejścia wielopodmiotowego (multi-actor approach) oraz 
grupach operacyjnych tworzonych w ramach Europejskiego Partnerstwa na 
Rzecz Innowacji w Rolnictwie (EIP-AGRI). 
W trakcie Dnia Informacyjnego przedstawione zostaną również nowe 
możliwości jakie naukowcom i przedsiębiorcom daje udział w programie 
Horyzont 2020, zostaną poruszone kwestie związane ze składaniem wniosków 
i ich oceną oraz przede wszystkim z bieżącą tematyką konkursów w obszarze 
2. Wyzwania Społecznego (SC2) na 2017 rok. 
Więcej informacji 
  
Spotkanie informacyjne „Odważ się sięgnąć po fundusze europejskie” – 
09.12.2016 r., Gdańsk  
Tematyka poruszana na spotkaniu: 
- W co zostaną zainwestowane fundusze europejskie na początku 2017 r. w 
województwie pomorskim; 
- Jak przygotować wniosek o dofinansowanie z funduszy europejskich; 
- Gdzie znaleźć informacje o funduszach europejskich; 
- Co zyska Pomorskie dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu na lata 
2014-2020. 
Więcej informacji 
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http://www.rpkgdansk.pl/
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-11-03-rejestracja-na-warsztaty
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-dotyczacy-2-wyzwania-spolecznego-sc2-bezpieczenstwo-zywnosciowe-w-programie-h2020-2
http://www.rpo.pomorskie.eu/-/odwaz-sie-siegnac-po-fundusze-europejskie-przyjdz-na-spotkanie-informacyjne-w-gdansku


Adres: ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk 
Rektorat II piętro, pok. R217-R221 
E-mail: projektyug@ug.edu.pl 
Tel.: +48 58 523 31 23, 523 24 08, 58 523 23 60, 58 523 31 24, 58 523 24 29 
  

*****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, NCBiR, NCN oraz innych. Ponadto rozpowszechniane są 
informacje pozyskiwane od instytucji współpracujących z Uniwersytetem Gdańskim. 

www.ug.edu.pl 

Ta wiadomość została wysłana do Ciebie z Biura Zarządzania Projektami Uniwersytetu Gdańskiego. 
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/biuro_zarzadzania_projektami 

Jeżeli nie chcesz otrzymywać w przyszłości Newsletterów, 

kliknij tutaj 
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