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INFORMACJE OGÓLNE 

Polska i województwo pomorskie w programie ramowym Horyzont 2020 
Na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii 
Europejskiej,  w zakładce Analizy i statystyki dostępne są  raporty on-line z realizacji 
programu Horyzont. 
Więcej informacji o statystykach H2020 
  
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 
2030 
Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, że od 31 stycznia do 30 czerwca 2020 r. 
trwają KONSULTACJE projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Z 
pełną treścią projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 oraz 
dokumentów i informacji związanych z procesem konsultacji można zapoznać się na 
stronie internetowej. 
Więcej informacji o strategii  
  
Wspólny Komitet Programujący program Region Morza Bałtyckiego na lata 2021-
2027 rozpoczął prace 
W dniach 5-6 lutego 2020 r. w Rydze odbyło się pierwsze posiedzenie Wspólnego 
Komitetu Programującego Program Interreg Region Morza Bałtyckiego na okres 
finansowania 2021-2027. 
Około 30 delegatów z jedenastu krajów uczestniczyło w dyskusjach na temat celów 
programu, tj. tematów i rodzajów projektów, które mają być finansowane w przyszłości. 
Przyjęli oni zasady dotyczące sposobu, w jaki wspólny komitet programujący ma 
realizować swoje prace, oraz uzgodnili kolejne etapy procesu programowania, jak 
również ogólny harmonogram prac. W harmonogramie przewidziano, że przyszły 
program zostanie uruchomiony w drugiej połowie 2021 r. Proces konsultacji 
społecznych zaplanowano na lato 2020 r. 
Więcej informacji o Komitecie Programującym program Region Morza Bałtyckiego na 
lata 2021-2027 
  
Resort nauki: do walki o unijne granty zachęcić ma zasada „milion za milion” 
Więcej o nowej zasadzie 
  
Nowa wersja Materiału informacyjnego dotyczącego stosowania kwot 
ryczałtowych w projektach PO WER 
Dokument stanowi w szczególności interpretację aktualnych Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020, ma charakter instruktażowy i zawiera wskazówki dla instytucji 
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odpowiedzialnych za wdrażanie PO WER, jak również wskazówki dla beneficjentów 
realizujących projekty PO WER. 
Więcej o kwotach ryczałtowych 
  
  

KONKURSY 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 
Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na rok 2020 
W celu zapewnienia potencjalnym wnioskodawcom równego dostępu do informacji o 
warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania, a także ze względu na 
okres niezbędny do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 
13 lutego 2020 roku Zarząd Województwa Pomorskiego (ZWP) przyjął zmiany do 
Harmonogramu naboru wniosków w trybie konkursowym na 2020 rok. 
Więcej informacji o konkursach RPO WP 
  
Fundusze norweskie i EOG - aktualny harmonogram naborów 
Więcej informacji o konkursach w ramach funduszy norweskich 
  
Konkurs ERA-NET CO-FUND ICRAD: Program międzynarodowej koordynacji 
badań nad chorobami zakaźnymi zwierząt 
Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć zakresu: lepszego zrozumienia 
pojawiających się chorób zakaźnych zwierząt, platform technologicznych do produkcji 
nowych i/lub ulepszonych szczepionek, wysokoprzepustowych technologii, itp. 
Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych: 31.03.2020 r., 14:00 CET 
Data zamknięcia naboru wniosków pełnych: 05.08.2020 r., 14:00 CEST 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach 
konkursu, NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR, przy czym 
rekomendowany budżet pojedynczego polskiego partnera w projekcie wynosi 200 000 
EUR. 
Więcej informacji o konkursie ERA-NET CO-FUND ICRAD 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Spotkanie informacyjne „Promocja projektów współfinansowanych z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020” – Gdańsk, 20.02.2020 r. 
Departament Programów Regionalnych zaprasza do udziału w spotkaniu 
informacyjnym dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 poświęconemu działaniom informacyjno-promocyjnym 
w ramach realizowanych inwestycji. Spotkanie dedykowane jest osobom zajmującym 
się szeroko pojętą promocją w ramach projektów realizowanych z programu 
regionalnego. 
Zgłoszenia w terminie do 18.02.2020 r. 
Więcej informacji o spotkaniu i rejestracja 
  

https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POWER/Material_informacyjny_dotyczacy_kosztow_posrednich_projektu_POWER_styczen_2020.pdf
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Warsztaty komputerowe „Portal SEDIA - sprawdź możliwości skorzystania z 
HORYZONTU 2020 oraz poznaj jego następcę – HORYZONT EUROPA” – 
Politechnika Gdańska, 28.02.2020 r. 
Tematyka: 
- formalnych zasad uczestnictwa w programie HORYZONT 2020 oraz jego następcy 
HORYZONT EUROPA, 
- poszukiwania konkursów, 
- procedury składania wniosków projektowych, 
- realizowanych projektów oraz ich rezultatów 
- poszukiwania partnerów do projektu 
- zarejestrowania się jako ekspert oceniający wnioski 
Więcej informacji o warsztatach oraz rejestracja 
  
III Dzień z Horyzontem 2020 – Warszawa, 25.03.2020 r. 
Podczas wydarzenia eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów 
Badawczych UE przedstawią ofertę programu dla naukowców, przedsiębiorców i 
instytucji w ostatnich konkursach programu na rok 2020. Beneficjenci programu 
podzielą się swoim doświadczeniem i przedstawią korzyści wynikające z realizacji 
projektów w Horyzoncie 2020. Zarysowane zostaną także możliwości, które otworzą 
się po roku 2020, w nowym programie Horyzont Europa. 
Celem wydarzenia jest w szczególności dotarcie do nowych potencjalnych 
beneficjentów Horyzontu 2020. Do dyspozycji uczestników będą również eksperci KPK 
ze wszystkich obszarów tematycznych oraz eksperci Regionalnych Punktów 
Kontaktowych, z którymi będzie można odbyć krótkie konsultacje i umówić się na 
dalszą współpracę, mającą na celu przygotowanie wniosku projektowego. 
Rejestracja zostanie otwarta wkrótce na stronie KPK PB UE. 
Więcej informacji o Dniu z Horyzontem 
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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. 

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 
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