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Biuro Zarządzania Projektami Unijnymi przedstawia Zestaw 

Informacji dotyczących możliwości aplikacyjnych w ramach 

programów finansowanych z Unii Europejskiej, oraz krajowych 

środków przeznaczonych na rozwój nauki. W tym numerze: 

- LIDER IV - program skierowany do młodych naukowców. 

- Konkurs na indywidualne granty badawczo-rozwojowe Marii 

Skłodowskiej-Curie 

- RPK Gdańsk (Regionalny Punkt Kontaktowy)  

- RPO WP (Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Pomorskiego na lata 2014 – 2020)  

- Pomorskie w Unii – nowy portal informacyjny o funduszach 

europejskich 

 

W poprzednim Biuletynie nr 1/15 przedstawiono: 

-   -   VI edycja Programu LIDER 

- „Diamentowy Grant” 

- Fundusz Wyszehradzki - standardowe granty  

- Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2015 

 

 

Życzymy przyjemnej lektury  
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LIDER IV 

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie 

kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu 

własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą 

mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość 

dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych. więcej informacji 

 

Konkurs na indywidualne granty badawczo-rozwojowe Marii Skłodowskiej-

Curie 

Konkurs na granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie. Konkurs skierowany jest do 

doświadczonych naukowców, którzy w dniu zamknięcia naboru wniosków będą mogli wykazać się 

4-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań lub stopniem doktora. 

Indywidualne granty badawczo-rozwojowe MSCA obejmują dwa typy projektów: 

• European Fellowships umożliwiają realizację grantu od 12-24 miesięcy w dowolnym kraju 

UE lub stowarzyszonym (obowiązuje reguła mobilności). W ich ramach dostępne są także 

granty związane z powrotem do kariery naukowej po co najmniej 12 miesięcznej przerwie 

oraz granty reintegracyjne umożliwiające powrót naukowcom do Europy; 

• Global Fellowships dają możliwość realizacji grantu najpierw w kraju trzecim (od 12-24 

miesięcy, przy wyborze kraju obowiązuje reguła mobilności), a następnie obowiązkowy 12 

miesięczny powrót do Europy (nie obowiązuje reguła mobilności, można grant realizować 

także w Polsce). 

Termin składania wniosków upływa 10 września 2015r. o godz. 17.00. 

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo na Participant Portal. 
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RPK Gdańsk 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Politechnice Gdańskiej 

funkcjonuje w ramach sieci regionalnych, branżowych i lokalnych punktów kontaktowych, która 

współpracuje z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK)  

mieszczącym się w Warszawie przy IPPT PAN. Obecnie istnieje 10 regionalnych, 45 branżowych i 

ok. 200 lokalnych punktów kontaktowych. KPK pełni rolę koordynatora sieci, ściśle 

współpracującego z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisją Europejską i innymi 

kluczowymi partnerami polskimi i zagranicznymi, wspierającymi działalność naukowo-techniczną i 

innowacyjną. 

Regionalny Punkt Kontaktowy przy Politechnice Gdańskiej obsługuje podmioty z Regionu 

Północnego obejmującego województwa Pomorskie i Kujawsko-Pomorskie. więcej informacji 

 

RPO WP 

Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na poszczególne dziedziny:  

W gospodarce z perspektywy badań ciekawa jest Oś Priorytetowa dotycząca komercjalizacji 

wiedzy skupiać się będzie ona  na ekspansji przedsiębiorstw poprzez innowacje oraz transferze 

wiedzy do gospodarki. Kolejną ważną dzieciną, która zostanie objęta wsparciem jest edukacja  

 na Oś Priorytetowa 4. Kształcenie zawodowe ukierunkowane będzie na infrastrukturę 

ponadgimnazjalnych szkół zawodowych oraz uczelni prowadzących kształcenie o profilu  

praktycznym. Ważną z perspektywy studenta/absolwenta jest aktywność zawodowa zawarta w Oś. 

Priorytetowej 5 w której działania skupiać się będą na podjęciu aktywności zawodowej osób  

pozostających bez pracy, rozwoju przedsiębiorczości, godzeniu życia zawodowego i prywatnego, 

kształceniu ustawicznym osób w wieku aktywności zawodowej, adaptacji zwalnianych 

pracowników oraz programach zdrowotnych.  
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Podział finansowy w RPO WP 2014-2020 

Oś Priorytetowa Wartość w EUR % alokacji 

Komercjalizacja wiedzy € 139 860 877,00 8% 

Przedsiębiorstwa € 174 647 688,00 9% 

Edukacja € 119 579 843,00 6% 

Kształcenie zawodowe € 68 677 602,00 4% 

Zatrudnienie € 225 468 821,00 12% 

Integracja € 114 306 948,00 6% 

Zdrowie € 104 975 500,00 6% 

Konwersja € 159 013 250,00 9% 

Mobilność € 357 213 312,00 19% 

Energia € 214 951 001,00 12% 

Środowisko € 120 909 938,00 6% 

Pomoc Techniczna € 65 206 918,00 4% 

Razem € 1 864 811 698,00 100% 

 

HARMOFOGRAM FABORU WFIOSKÓW O DOFIFAFSOWAFIE PROJEKTÓW W 

TRYBIE KOFKURSOWYM FA ROK 2015 W RAMACH 

http://dpr.wrotapomorza.pl/res/dpr/fundusze_2014_2020/harmonogramy_naborow/1172_403_14_z

al.pdf 

 

Pomorskie w Unii 

Zapraszamy do zapoznania się z nowym portalem informującym o aktualnych funduszach unijnych: 

http://pomorskiewunii.pomorskie.eu/o-portalu 

 

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.  

 

 

 


