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Biuro Zarządzania Projektami Unijnymi przedstawia Zestaw 

Informacji dotyczących mocliwości aplikacyjnych w ramach 

programów finansowanych z Unii Europejskiej, oraz krajowych 

środków przeznaczonych na rozwój nauki. W tym numerze: 
- „Najwacniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów 

finansowanych z Żunduszy Europejskich w pigułce” 

- Warsztaty: "Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020" 

- Ogłoszenie konkursów MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5 

 

 

 

W poprzednim Biuletynie nr 10/15 przedstawiono: 

- Otwarte konkursy H2020 w 2015 r. 

- Warsztaty: "Jak napisać wniosek na indywidualny projekt badawczy w Programie Horyzont 2020 - porady 

eksperta" 

- Porozumienie z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji o finansowaniu infrastruktury badawczej 

 

 

 

 

 

 

 

byczymy przyjemnej lektury  
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„Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów 
finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce” 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie poświęcone 
ogólnym zasadom aplikowania i realizowania projektów finansowanych z Funduszy UE oraz 
źródłom finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. 

W ramach szkolenia przewidziano część warsztatową.  

W programie szkolenia m.in. 

- zasady aplikowania o środki europejskie, 

- źródła finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 

- zasady realizacji projektów finansowanych z Funduszy Europejskich. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność 
zgłoszeń. Organizator nie zapewnia posiłku. 

Do pobrania: 

1. Formularz zgłoszeniowy 

2. Program 

 

Warsztaty: "Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020" 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej zaprasza na 
warsztaty pn.:"Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020" 

Termin: 30 czerwca 2015 r., w godz. 09:30-15.30 

Miejsce: Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12 

Gmach Główny, sala 300 

Zaproszenie   Program   Formularz zgłoszeniowy 

Warsztaty adresowane są do naukowców i przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w 
projektach finansowanych z programu Horyzont 2020 oraz napisaniem wniosku do programu. 

Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z dokumentacją konkursową i kryteriami oceny 
wniosków oraz dowiedzą się, w jaki sposób napisać dobrą, konkurencyjną aplikację. Warsztaty 

poprowadzi Pani Joanna Niedziałek, Ekspert z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów 
Badawczych UE. 

 

 

 

http://pomorskiewunii.pomorskie.eu/documents/10184/516778/FORMULARZ+ZG%C5%81OSZENIOWY_25062015.doc/feb9a3e9-957f-4fde-a953-d9e64549e7c9
http://pomorskiewunii.pomorskie.eu/documents/10184/516778/PROGRAM_SZKOLENIE_25062015.doc/dbdfab9c-54d1-4a43-bdae-c399bcfe5ac6
http://rpkgdansk.pl/images/pdf/Szkolenia/30_06_2015_1/Zaproszenie_30_06_2015_1.pdf
http://rpkgdansk.pl/images/pdf/Szkolenia/30_06_2015/Program_30_06_2015.pdf
http://rpkgdansk.pl/szkolenia/691-szkolenie-elementy-dobrego-wniosku-w-horizon2020#80
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Rejestracja  elektroniczna na szkolenie trwa do dnia 26 czerwca 2015 r., do godz. 15.00.  

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Liczba miejsc ograniczona. 

Kontakt w sprawie szkolenia: 

Joanna Kłosińska tel. 58 348 66 52 

 

Ogłoszenie konkursów MAESTRO 7, HARMONIA 7 i  

SONATA BIS 5 

 MAESTRO 7  na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu 
realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla 
rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą 
być odkrycia naukowe; 

 HARMONIA 7 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej 

 SONATA BIS 5 na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu 
naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które 
uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z 
wnioskiem. 

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 września 2015 r. 

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Radę Narodowego Centrum Nauki: 

1. ograniczenia w występowaniu z wnioskiem opisane w rozdziale VIII "Regulaminu 

przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki 
w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz 
stypendiów doktorskich" 

2. zasady konstruowania kosztorysu, w tym dotyczące wynagrodzeń wskazane w załączniku nr 
4 do ww. regulaminu. 

Przypominamy, że w ogłaszanych konkursach nie będzie udzielana pomoc publiczna. Więcej 

 
Jeżeli Macie Państwo pomysł na projekt, BZPU, służy wsparciem w zakresie technicznego i formalnego przygotowania 

wniosków. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel 402, Krzysztof Karaszewski, Owidiusz Moska.  

 

 

 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro7-15-06-2015
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia7-15-06-2015
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis5-15-06-2015
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-05-07-pomoc-publiczna-wstrzymanie

