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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: 
-  Inteligentne Specjalizacje Pomorza (ISP) 

- EUREKA - Brak ograniczeń tematycznych, wynik projektu nie moce mieć 

zastosowania innego nic do celów cywilnych 

- Program „żranty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach 

badawczych Unii Europejskiej” – nabór wniosków w ramach II edycji 

 

 

W poprzednim Biuletynie nr 2/15 przedstawiono: 

- 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 

 

 

byczymy przyjemnej lektury  
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Inteligentne Specjalizacje Pomorza 

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie określenia obszarów Inteligentnych 
Specjalizacji Pomorza (ISP). Jako strategiczne obszary rozwoju dla Województwa Pomorskiego 
zostały określone następujące inteligentne specjalizacje: 

a) ISP1-Technologie off-shore i portowo-logistyczne; 

b) ISP2-Technilogie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie; 

c) ISP3-Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw; 

d) ISP4-Technoloie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się. 

 

W związku z rozstrzygnięciem konkursu na ISP AWFiS znajduje się w partnerstwie  „Long Healthy 

Life- Innowacje w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i starzejącego się 

społeczeństwa” (Lider-Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.). 

więcej 
 

EUREKA 

Informujemy, że ruszył nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. 

Prosimy o zapoznanie się z „Zasadami dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

projektów realizowanych w ramach Inicjatywy EUREKA”. 

 

W 2015 roku składanie wniosków o dofinansowanie projektów EUREKI odbywa się  w 

następujących terminach: 

 

 nabór 1/2015 – do 30 maja 2015 (do godz. 16.00) 

 

 nabór 2/2015 – do 15 października 2015 (do godz. 16.00) 

 

Budżet konkursu na 2015 rok wynosi 4 mln zł - po 2 mln zł na nabór. 

 

 

http://wrotapomorza.pl/pl/inteligentne_specjalizacje/aktualnosci/wybor_obszarow_inteligentnych_specjalizacji
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Wysokość dofinansowania projektu EUREKI przyznanego przez NCBR (w PLN) nie może 

przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na 

podstawie danych zawartych w formularzu EUREKA Project Form wg kursu EBC na dzień 

otwarcia naboru wniosków (1 EUR = 4.1582 PLN). 

 

Dokumenty dotyczące zasad dofinansowania przez NCBR uczestnictwa polskich podmiotów w 

projektach EUREKA: 

 Zasady dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów 

realizowanych w ramach Inicjatywy EUREKA, 

 Wniosek o dofinansowanie, 

 Załącznik 1 do Wykazu - Formularz informacji, 

 Załącznik nr 2 do Wykazu - Oświadczenie, 

 Przewodnik kwalifikowalności kosztów. 

więcej  

 

Program „Granty na granty” 

Celem programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegają się o realizację 

projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Wsparcie jest skierowane do 

jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie oraz 

stworzyć międzynarodowe konsorcjum. 

 

W ramach programu wnioskodawcy mogą uzyskać środki finansowe na działania związane z 

przygotowaniem wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej w odpowiedzi 

na wezwanie konkursowe ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią 

podmiot, w tym na refundację poniesionych kosztów. 
 

W 2015 roku nabór wniosków w ramach programu będzie  trwał do 31 grudnia i ma charakter 

ciągły. Zasady naboru wniosków określone są w ogłoszeniu. 

O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe,  

 

 

 

http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_miedzynarodowe/eureka-eurostar/eureka_2015/eureka_zasady_marzec_2015.pdf
http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_miedzynarodowe/eureka-eurostar/eureka_2015/eureka_zasady_marzec_2015.pdf
http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_miedzynarodowe/eureka-eurostar/eureka_2015/eureka_wniosek_2015.docx
http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_miedzynarodowe/eureka-eurostar/eureka_2015/zal._nr_1_do_wykazu_formularz_informacji.xlsx
http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_miedzynarodowe/eureka-eurostar/eureka_2015/zal._nr_2_do_wykazu_oswiadczenie_w.o..docx
http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_miedzynarodowe/eureka-eurostar/eureka_2015/przewodnik_kwalifikowalnosci_kosztow.pdf
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,3212,nabory-wnioskow-w-ramach-inicjatywy-eureka-w-2015-roku.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/program-granty-na-granty-wsparcie-polskich-koordynatorow-w-programach-badawczych-unii-europejskiej-nabor-wnioskow-w-ramach-ii-edycji.html
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o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, 

z wyłączeniem podmiotów, dla których przyznanie środków finansowych stanowiłoby pomoc 

państwa w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej. 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.  

 

 

 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/program-granty-na-granty-wsparcie-polskich-koordynatorow-w-programach-badawczych-unii-europejskiej-nabor-wnioskow-w-ramach-ii-edycji.html

