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Biuro Zarządzania Projektami Unijnymi przedstawia Zestaw 

Informacji dotyczących mocliwoWci aplikacyjnych w ramach 

programów finansowanych z Unii Europejskiej, oraz krajowych 

Wrodków przeznaczonych na rozwój nauki. W tym numerzeŚ 
- Horyzont 2020 – wacne informacje dotyczące statusu uczestników 

- NCBR wspiera badania poWwięcone chorobom cywilizacyjnym 

- Spotkania informacyjneŚ „Vroda z Żunduszami dla przedsiębiorstw na szkolenia” 

- „KwalifikowalnoWć wydatków w ramach EŻRR i EŻS, ze szczególnym 

uwzględnieniem RPO WP 2014 - 2020”- spotkanie informacyjne w żdańsku 

 

 

 

W poprzednim Biuletynie nr 13/15 przedstawiono: 

- 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki  

- Webinarium: własność intelektualna w Programie Horyzont 2020 

- Zapowiedź konkursu POLONEZ 1 
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Horyzont 2020 – ważne informacje dotyczące statusu uczestników 

Komisja Europejska szczegółowo okreWla status uczestników programu Horyzont 2020 

pochodzących z różnych regionów  (art. 355 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej -

TFUE oraz inne szczególne przypadki). 

Opracowany przez KE dokument wyjaWnia, kto jest uprawniony do uczestnictwa i finansowania 
badań w ramach programu Horyzont 2020 i dotyczy potencjalnych uczestników zŚ 

- regionów najbardziej oddalonych, takich jak  Gwadelupa, Gujana Francuska, Reunion, Martyniki, 

Majotta, Saint-Martin (Francja), Azory i Madera (Portugalia), Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania), 

- krajów i terytoriów zamorskich, 

- Gibraltaru i północnej częWci Cypru, 

- krajów objętych sankcjami, 

- regionu Krymu i Sewastopola. 

Dokument wyjaWnia czy organizacje z tych regionów mogą być finansowane z programu Horyzont 
2020 i jest dostępny na Participant Portal. 

W przypadku działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSC) należy pamiętać o następujących 
kwestiach: 

- co do zasady w działaniach MSC mogą uczestniczyć naukowcy każdej narodowoWci, jednak 
należy mieć na uwadze ograniczenia nałożone przez UE na pewne kraje wymienione w tym 
dokumencie, 

- większoWć sankcji ustanowionych przepisami UE ma bezpoWrednie zastosowanie tzn. indywidualni 
beneficjenci działań MSC muszą sprawdzić, czy sankcje ich obejmują, czy nie. 

Nie oznacza to, że jeWli naukowiec jest obywatelem kraju objętego sankcjami, nie może być 
zatrudniony do projektu lub uczestniczyć w nim 

Wiele sankcji dotyczy mieszkańców, a nie obywateli danego kraju. To znaczy, że obywatel danego 
kraju nie będzie objęty sankcjami, jeWli nie mieszka w tym kraju od jakiegoW czasu. Z drugiej 
strony obywatele innych krajów mogą być objęci sankcjami UE, jeWli mieszkali w kraju 
objętym ograniczeniami. 

Warto również zaznaczyć, że w przypadku niektórych sankcji UE, ograniczenia mogą też dotyczyć 
tzw. „technicznej obsługi” pewnych technologii, czyli np. napraw, rozbudowy, wytwarzania, 
składania, testowania, utrzymania lub wszelkich innych form technicznej obsługi takiego 
sprzętu np. szkolenia się z danej technologii. 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-territories-355_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-3cpart_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/find-partners_en.htm
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
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Należy zatem pamiętać, by w przypadku włączenia do projektu partnerów z regionów objętych 
sankcjami, każdorazowo sprawdzić, czy nie są oni wyłączeni z finansowania w programie 
Horyzont 2020. 

Podobne zasady obowiązują przy realizacji grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych 

(ERC). Szczegóły znajdują się w dokumencie Work Programme – Annex 3. 

 

NCBR wspiera badania poWwięcone chorobom cywilizacyjnym 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza trzeci konkurs w ramach strategicznego programu 
badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – 

STRATEGMED. Na projekty poWwięcone chorobom cywilizacyjnym NCBR przeznaczy 115 mln 

zł. 

Program STRATEGMED to pierwszy strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych 
opracowany przez Radę NCBR na podstawie Krajowego Programu Badań, który okreWla 
strategiczne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych. W programie finansowane są badania 
naukowe i prace rozwojowe nad nowatorskimi technologiami, które znajdą zastosowanie w 
czterech obszarach współczesnej medycynyŚ 

 kardiologii i kardiochirurgii, 

 onkologii, 

 neurologii 

 oraz medycynie regeneracyjnej. 

Ogłoszony przez NCBR trzeci konkurs jest ostatnim w ramach programu STRATEGMED, który 
będzie realizowany do 2017 roku. O Wrodki mogą się ubiegać konsorcja naukowo-przemysłowe z 
udziałem przedsiębiorcy. Nabór wniosków rozpocznie się 15 wrzeWnia 2015 roku. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 

 

Spotkania informacyjneŚ „Vroda z Funduszami dla przedsiębiorstw na 
szkolenia” 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Vroda 
z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne poWwięcone zagadnieniom związanym ze 
wsparciem przedsiębiorstw w zakresie szkoleń z Funduszy Europejskich w perspektywie 
finansowej na lata 2014-2020.  

  

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/erc/h2020-wp15-erc_en.pdf
http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/profilaktyka-i-leczenie-chorob-cywilizacyjnych---strategmed/strategmed-iii-konkurs/
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W programie spotkań m.in. omówienie: 

 możliwoWci wsparcia przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w zakresie usług 
doradczo-szkoleniowych: 

      -  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

      -  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

      -  Rejestr Usług Rozwojowych, 

      -  Krajowy Fundusz Szkoleniowy, 

 wsparcia dla przedsiębiorstw oferowanego przez Instytucje Otoczenia Biznesu, 

 źródeł informacji o Funduszach Europejskich. 

 Termin i miejsce spotkań: 

 Spotkania organizowane przez Punktu Informacyjne Funduszy Europejskich  w 

województwie pomorskim odbędą się w Wrodę 5 sierpnia 2015 r., w godz. 10Ś00 - 13:00, w 

następujących miejscach: 

więcej informacji 

 

„KwalifikowalnoWć wydatków w ramach EFRR i EFS, ze szczególnym 
uwzględnieniem RPO WP 2014 - 2020”- spotkanie informacyjne w 

Gdańsku 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na spotkanie informacyjne 
poWwięcone zagadnieniom kwalifikowalnoWci wydatków. Tematyka spotkania zostanie omówiona 
ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020.  

W programie spotkania m.in. omówienie następujących zagadnieńŚ 

 zasady ogólne kwalifikowalnoWci wydatków w projektach, 

 zasady kwalifikowalnoWci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, 

 

 

 

http://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/spotkania-informacyjne-sroda-z-funduszami-dla-przedsiebiorstw-na-szkolenia-


NEWSLETTER 

Biuletyn BZPU 14/15 

 

 

 zasady kwalifikowalnoWci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na 
przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. 

Miejsce i termin spotkania: 
Spotkanie odbędzie się w czwartek 30 lipca 2015 r. w sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 od godz. 10.00 do 14.00. 

więcej informacji 

 
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.  

 

 

 

http://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/-kwalifikowalnosc-wydatkow-w-ramach-efrr-i-efs-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-rpo-wp-2014-2020-spotkanie-informacyjne-w-gdansku

