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INFORMACJE OGÓLNE 

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 18 marca 2018 r. 
Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od 
uruchomienia programów do 18 marca 2018 r. złożono 78 144 wnioski o 
dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 493,6 mld zł. Wartość 
dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 304,4 mld zł. 
Do 18 marca 2018 r. podpisano z beneficjentami 32 780 umów o 
dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 177,3 mld zł. 
Więcej informacji  
  
Wielka Brytania chce pozostać częścią unijnych programów badawczych 
po Brexicie 
Wielka Brytania przedstawiła swoje stanowisko do 9. Programu Ramowego w 
zakresie badań naukowych i innowacji. Ustanawiając swoje cele na drugim 
etapie negocjacji, Wielka Brytania potwierdziła, że chce uczestniczyć w 
przyszłych programach ramowych, a także być członkiem agencji UE. 
Oficjalnie Wielka Brytania opuści Unię Europejską 29 marca 2019 r. 
Więcej informacji  
  
  

KONKURSY 

Polskie Powroty – konkurs Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 
Program ma na celu zachęcić do powrotu polskich naukowców, którzy 
wzmocnią potencjał badawczy naszych ośrodków, poprzez stworzenie 
warunków umożliwiających podjęcie przez nich pracy w polskich uczelniach 
lub jednostkach naukowych. Optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań 
naukowych lub/i prac rozwojowych na światowym poziomie, wynagrodzenie 
odpowiadające europejskim standardom oraz możliwość stworzenia Grupy 
Projektowej to główne założenia Polskich Powrotów. Dzięki Programowi 
krajowe uczelnie i jednostki naukowe mają szansę pozyskać do współpracy 
specjalistów posiadających międzynarodowe doświadczenie oraz wiedzę z 
zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej. 
Program otwarty jest dla wnioskodawców reprezentujących wszystkie 
dziedziny naukowe.  
Zadaniem Powracającego Naukowca jest stworzenie własnej Grupy 

  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/postepy-w-realizacji-programow-2014-2020-stan-na-18-marca-2018-r/
https://www.kpk.gov.pl/?p=42399&znewsletter=14marca2018


Projektowej i aplikowanie o granty do polskich i zagranicznych instytucji 
finansujących badania, a także prowadzenie i upowszechnianie tych badań w 
renomowanych czasopismach naukowych lub prowadzenie prac 
rozwojowych/wdrożeniowych. W ramach projektów finansowanych w 
programie Wnioskodawcy planują aktywności naukowe do zrealizowania w 
czasie trwania projektu. Powracający Naukowiec będzie mógł także wesprzeć 
instytucję goszczącą, łącząc prace badawcze z pełnieniem funkcji 
kierowniczych, dydaktycznych czy mentorskich. 
NAWA zapewni finansowanie projektów przez okres od 36 do 48 miesięcy w 
maksymalnej wysokości dla jednego projektu wynoszącej 2 175 000 zł. 
Realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 października 2018 
r. i nie później niż 30 czerwca 2019 r. 
Więcej informacji 
  
Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do składania 
wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR).  
Ogłoszenie dotyczy oceny wniosków o dofinansowanie/protestów m. in. w 
następujących konkursach: 
- „Szybka ścieżka” – POIR 1.1.1, projekty badawcze sektora MŚP, dużych 
firm, w ramach małych projektów; 
- Konkursy sektorowe – POIR 1.2 (projekty badawcze np. w IUSER – sektor 
elektroniki i teleinformatyki, INNOMOTO – sektor motoryzacyjny, INNOSHIP – 
sektor stoczniowy, INNOWACYJNY RECYKLING); 
- Wspólne przedsięwzięcia – POIR 4.1.1 (strategiczne projekty badawcze 
konsorcjów naukowo-przemysłowych); 
- Konkursy dla konsorcjów naukowo-przemysłowych – POIR 4.1.2, POIR 4.1.4. 
Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w okresie od 1 marca do 4 
kwietnia 2018 r., do godz. 16:30. 
Więcej informacji  
  
Konkurs CORE 2018 na projekty polsko-luksemburskie 
Luksemburska agencja Fonds National de la Recherche (FNR) ogłosiła 
konkurs na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty w obszarze „Innovation 
in Services”. 
NCBR przeznaczyło kwotę 2 mln zł na dofinansowanie polskich podmiotów z 
projektów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze 
konkursowej. 
Termin składania wniosków upływa 18 kwietnia 2018 r. (14:00 CET).  
Więcej informacji  
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Spotkanie "Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla 
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polskiego przemysłu w Horyzoncie 2020" – Warszawa, 12.04.2018 r. 
Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) to inicjatywa Komisji Europejskiej, która 
ma wspierać najbardziej obiecujących europejskich innowatorów: 
przedsiębiorców, małych i średnich firm oraz naukowców w realizowaniu ich 
pomysłów i ambicji na skalę międzynarodową. Przeznaczone zostaną na to 
środki z Horyzontu 2020. Zadanie Rady jest realizowane głównie poprzez 
instrumenty programu Horyzont 2020 takie jak:  SME Instrument, Fast Track to 
Innovation, FET Open czy EIC Horizon Prizes. EIC ma do dyspozycji 2,7 
miliardów euro na realizację ponad 1000 innowacyjnych projektów. EIC ma 
także stanowić jeden z filarów nowego programu ramowego po 2020 roku. 
Celem wydarzenia będzie zaprezentowanie przedstawicielom polskiego 
przemysłu, administracji publicznej i samorządowej oraz wszystkim 
zainteresowanym koncepcji i oferty Europejskiej Rady ds. Innowacji na lata 
2018-2020. Przedstawienie oferty EIC zostanie uzupełnione poprzez 
prezentację oferty krajowych instrumentów umożliwiających wykorzystanie 
mechanizmów synergii np.: mechanizmu Seal of Excellence oraz rozwiązań 
przyjętych w wybranych programach operacyjnych. Wydarzenie służyć będzie 
również szczegółowym omówieniu poszczególnych instrumentów, prezentacji 
najlepszych praktyk – projektów, które odniosły sukces oraz doświadczeń 
ewaluatorów. Uczestnicy poznają zasady aplikowania, jak również otrzymają 
praktyczne wskazówki związane ze staraniem się o dofinansowanie z 
programów ramowych. Będą też mieli szansę na wymianę dobrych praktyk i 
doświadczenia. 
Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Jarosława Gowina, 
wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, a także 
honorowymi patronatami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa 
Przedsiębiorczości i Technologii. Partnerami wydarzenia są: Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju, Enterprise Europe Network, Związek Pracodawców 
Klastry Polskie, Konfederacja Lewiatan, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. 
Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej. 
Więcej informacji  
  
Spotkanie informacyjne „Kwalifikowalność wydatków w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020” – Gdańsk, 26.03.2018 r. 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na 
spotkanie informacyjne organizowane 26 marca 2018 r., poświęcone zasadom 
kwalifikowalności wydatków ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
W programie spotkania m.in.:  
- Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach: Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego na przykładzie 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. 
- Usługi Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. 
Więcej informacji  
  
Warsztaty projektu Smart Blue Regions pt. „Łańcuch Dostaw Morskiej 

http://www.kpk.gov.pl/?event=europejska-rada-ds-innowacji-eic-nowa-szansa-dla-polskiego-przemyslu-w-horyzoncie-2020
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Energetyki Wiatrowej - przyszłe perspektywy dla technologii i 
współpracy” – Gdańsk, 26.04.2018 r.  
GSG Towers, Stowarzyszenie Pomorskie w UE i Instytut Morski w Gdańsku 
zapraszają na warsztaty projektu Smart Blue Regions. Celem spotkania będzie 
zbadanie i zdefiniowanie możliwości współpracy międzynarodowej wśród 
przedsiębiorców reprezentujących przemysł offshore w regionie Morza 
Bałtyckiego z wykorzystaniem procesów RIS3 i funduszy UE. 
Rejestracja jest otwarta od 2 marca do 10 kwietnia 2018 roku 
Więcej informacji 
  
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla beneficjentów "Realizacja 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" 
Więcej informacji  
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*****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. 
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Ta wiadomość została wysłana do Ciebie z Biura Zarządzania Projektami Rozwojowymi Uniwersytetu Gdańskiego. 
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/biuro_zarzadzania_projektami 
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