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INFORMACJE OGÓLNE 

Kwoty ryczałtowe w projektach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 
W projektach Europejskiego Funduszu Społecznego obligatoryjne jest 
stosowanie kwot ryczałtowych w przypadku projektów, w których wartość 
dofinansowania wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza 
wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR. Stosowanie ww. 
uproszczonych metod rozliczania wydatków możliwe jest w oparciu o 
szczegółowy budżet projektu określony przez wnioskodawcę i zatwierdzony 
przez właściwą instytucję będącą stroną umowy. Właściwa instytucja będąca 
stroną umowy zapewnia, że kwoty ryczałtowe są wyliczone w oparciu o 
sprawiedliwą, rzetelną i racjonalną kalkulację.  
Stosowanie kwot ryczałtowych wyliczonych w oparciu o szczegółowy budżet 
projektu określony przez wnioskodawcę w projektach o wartości 
dofinansowania wkładu publicznego przekraczającej wyrażonej w PLN 
równowartości 100 000 EUR nie jest możliwe.  
Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy 
kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu w 
przypadku projektów konkursowych lub dzień wystosowania wezwania do 
złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w przypadku projektów 
pozakonkursowych.  
Szczegółowe zasady stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków 
w projektach znajdują się w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków oraz w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach 
PO WER 2014-2020. 
Więcej informacji 
Więcej informacji 
  
Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 12 lutego 2017 r. 
Szacowane zaangażowanie środków UE w uruchomionych naborach 
Według danych wygenerowanych z systemu informatycznego SL2014 do 12 
lutego 2017 r. uruchomiono 2 521 naborów wniosków na kwotę 192,8 mld zł. 
Od uruchomienia programów do 12 lutego 2017 r. złożono 43 264 wnioski o 
dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 260,3 mld zł. Wartość 
dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 163,9 mld zł. 
Do 12 lutego 2017 r. podpisano z beneficjentami 12 105 umów o 
dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE 77,0 mld zł. 

  

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,4872,nowa-wersja-instrukcji-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie-power.html


Więcej informacji 
  
Bezpłatne korzystanie z infrastruktury badawczej umożliwiającej badania 
materiałów i biomateriałów  
Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC 
zaprasza do bezpłatnego korzystania z infrastruktury badawczej 
umożliwiającej badania materiałów i biomateriałów. Oferta CERIC-ERIC 
skierowana jest do naukowców z takich dziedzin jak: biologia, medycyna, 
farmakologia, biotechnologia; chemia; fizyka; elektronika, nanotechnologia; 
geologia; ochrona środowiska i inżynieria materiałowa. 
Oprócz zapewnienia bezpłatnego dostępu do aparatury CERIC-ERIC pokrywa 
również koszty: podróży dwóch naukowców przeprowadzających eksperyment 
oraz publikacji wyników wybranych badań. Ośrodki badawcze CERIC-ERIC 
zapewniają wsparcie merytoryczne i techniczne w czasie pomiarów. 
Pytania należy kierować na adres useroffice@ceric-eric.eu.  
Wnioski należy składać do 1 marca oraz 30 marca br. 
W ramach naboru można ubiegać się o dostęp do następujących ośrodków: 
• Włochy: Synchrotron Elettra, www.elettra.trieste.it  
• Węgry: Budapesztańskie Centrum Neutronowe, www.bnc.hu  
• Chorwacja: Akceleratory Jonów – Instytut Ruđera Boškovicia, www.irb.hr  
• Austria: Uniwersytet Techniczny w Grazu, Instytut Chemii Nieorganicznej, 
www.ac.tugraz.at  
• Czechy: Grupa Fizyki Powierzchni, Uniwersytet Karola, 
www.physics.mff.cuni.cz  
• Rumunia: Laboratorium Struktur Atomowych i Wad Materiałów 
Zaawansowanych, Narodowy Instytut Fizyki Materiałów, www.infim.ro  
• Słowenia: Słoweńskie Centrum Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, 
Narodowy Instytut Chemii, www.slonmr.si. 
Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej (Central 
European Research Infrastructure Consortium) CERIC-ERIC skupia 
wyspecjalizowane laboratoria i ośrodki badawcze z Europy Środkowej. Polskę 
reprezentuje w nim Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego 
SOLARIS z Krakowa. Konsorcjum działa pod auspicjami Komisji Europejskiej. 
Pełnoprawnym członkami organizacji są Austria, Czechy, Polska, Rumunia, 
Serbia, Słowenia i Włochy. Status obserwatorów posiadają Chorwacja i Węgry. 
Siedziba CERIC-ERIC znajduje się w Trieście (Włochy). Wideoprezentacja 
konsorcjum dostępna jest pod adresem https://youtu.be/TCZEuPx1ewY.  
Więcej informacji 
  
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). 
Zmiany wprowadzone w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO 
WP w ramach trybu pozakonkursowego wynikają z bieżącej aktualizacji oraz 
zakończenia procesu identyfikacji kolejnych projektów w ramach trybu 
pozakonkursowego. 
Więcej informacji 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Postepy-w-realizacji-programow-2014-2020-stan-na-12-lutego-2017-r
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Odpowiedzi na pytania dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych 
Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, w Repozytorium 
wiedzy, w zakładce Nowelizacja ustawy Pzp, udostępnione zostały odpowiedzi 
na zgłaszane do UZP pytania dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy 
Pzp. 
Więcej informacji 
  
  

KONKURSY 

Informacja o naborze ekspertów 
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Pomorskiego na lata 2014–2020 informuje o możliwości ubiegania się o wpis 
do Wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w ocenie wykonalności 
rzeczowej projektów w zakresie kryteriów techniczno-technologicznych w 
dziedzinie Infrastruktura kolejowa oraz Transport miejski. 
Więcej informacji 
  
Zaktualizowano harmonogram konkursów na 2017 r. w Programie 
Operacyjnym Inteligentny Rozwój 
Więcej informacji 
  
Nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinach: innowacyjności, branży, 
analizy finansowej i zarządzania w Programie Inteligentny Rozwój 
Ministerstwo Rozwoju ogłasza konkurs o wpis do wykazu kandydatów na 
ekspertów w dziedzinie/zakresie: 
- Innowacyjności, 
- Branży, 
- Analizy finansowej, 
- Zarządzania. 
Nabór kandydatów na Ekspertów prowadzony jest w trybie ciągłym – wniosek 
wraz z wymaganymi dokumentami można składać od dnia publikacji 
ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów do odwołania. 
Więcej informacji 
  
ERA-MIN 2 - Otwarcie naboru wniosków w 1 konkursie 
Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z 
zakresu nieenergetycznych, nierolniczych surowców. 
Data zamknięcia naboru wniosków: 05.05.2017, 17:00:00 CEST 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny 
dostępny na stronie: 
http://www.submission-era-min.eu/ 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: pierwszy kwartał 2018 roku. 
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście 
projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych
http://www.rpo.pomorskie.eu/wykaz-ekspertow-oceniajacych-wnioski
http://www.poir.gov.pl/Strony/wiadomosci/Zaktualizowano-harmonogram-konkursow-na-2017-r-w-Programie-Inteligentny-Rozwoj
http://www.poir.gov.pl/Strony/wiadomosci/Nabor-kandydatow-na-ekspertow-w-dziedzinach-innowacyjnosci-branzy-analizy-finansowej-i-zarzadzania-w-Programie-Inteligentny-Rozwoj
http://www.submission-era-min.eu/


przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze 
zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod 
kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie 
oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum 
podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek. 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w 
ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro. 
Więcej informacji 
  
Ponad 270 mln zł od FNP dla naukowców w 2017 
Ponad 270 mln zł zamierza w tym roku przeznaczyć Fundacja na rzecz Nauki 
Polskiej na wsparcie badań prowadzonych przez naukowców w Polsce. Ponad 
połowa tej kwoty zasili budżet programu Międzynarodowe Agendy Badawcze, 
w ramach którego mają powstać w naszym kraju autonomiczne centra 
doskonałości. 
Poza programem MAB Fundacja oferuje granty dla młodych i doświadczonych 
naukowców finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 
Najwięcej środków zostanie przeznaczonych na tworzenie zespołów. Mogą z 
nich skorzystać zarówno doświadczeni badacze, chcący realizować 
przełomowe w skali międzynarodowej badania naukowe (program TEAM), jak i 
młodzi doktorzy, którzy mogą ubiegać się o wsparcie na stworzenie 
pierwszego zespołu (program FIRST TEAM). Specjalna oferta jest skierowana 
także do naukowców, którzy mają duże doświadczenie we wdrażaniu wyników 
badań naukowych. Z myślą o nich powstały programy TEAM-TECH oraz 
TEAM-TECH CORE FACILITY. W programie TEAM-TECH finansowane są 
projekty B+R związane z rozwojem technologii, powstawaniem produktu lub 
opracowaniem procesu o dużym znaczeniu dla gospodarki. Natomiast 
program TEAM-TECH Core Facility oferuje środki na tworzenie lub rozwijanie 
usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-
badawczej. Fundacja stara się też ułatwić młodym doktorom powrót do pracy 
naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem lub pracą poza obszarem 
nauki (program POWROTY). W ramach programu HOMING natomiast 
oferowane są granty na staże podoktorskie dla badaczy chcących wrócić lub 
przyjechać do Polski z zagranicy. Konkursy w tych programach będą 
ogłaszane do końca 2019 r., średnio dwa razy w roku. Aktualnie trwa nabór do 
programów FIRST TEAM, HOMING i POWROTY – wnioski można składać do 
15 marca br. 
Więcej informacji 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla uczelni i jednostek 
naukowo-badawczych - możliwości finansowania projektów w 
perspektywie 2014-2020” – 03.03.2017 r., Gdańsk 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku oraz 
Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej" zapraszają na spotkanie 

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/era-min-2/aktualnosci/art,4913,era-min-2-otwarcie-naboru-wnioskow-w-1-konkursie.html
http://www.fnp.org.pl/ponad-270-mln-zl-od-fnp-dla-naukowcow-w-2017-r/


informacyjne poświęcone możliwościom finansowania projektów uczelni i 
jednostek naukowo-badawczych z Funduszy Europejskich w perspektywie 
2014-2020. 
W programie spotkania m.in.: 
- możliwości finansowania projektów uczelni oraz jednostek naukowo-
badawczych z regionalnego i krajowych programów operacyjnych, 
- finansowanie badań i innowacji w programie ramowym UE HORYZONT 
2020, 
- możliwości finansowania działalności szkół wyższych w ramach programów 
Europejskiej Współpracy Terytorialnej w perspektywie 2014-2020, 
- wsparcie udziału pomorskich uczelni w programach wspólnotowych, 
- źródła informacji o Funduszach Europejskich. 
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjny@pomorskie.eu lub zgłoszenie 
telefoniczne pod numerem: 58 326 81 47, do dnia 2 marca 2017 r. 
Więcej informacji 
  
  
  
BIURO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI ROZWOJOWYMI 
Adres: ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk 
Rektorat II piętro, pok. R217-R220 
E-mail: projektyug@ug.edu.pl 
Tel.: +48 58 523 24 08, 523 31 23, 58 523 23 60, 58 523 31 24 
  

*****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 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 Rozwojowymi 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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