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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: 
- Prezentacje ze szkolenia pt. "żranty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i 

Infrastruktury Badawcze w Programie Horyzont 2020" 

- Wytyczne POWER 2014 -2020  

- Premia na Horyzoncie – konsultacje 

- Spotkanie informacyjne w żdańsku: „Kontrola projektów – jak uniknąć 

nieprawidłowości w projektach współfinansowanych ze środków UE” 

 

W poprzednim Biuletynie nr 6/15 przedstawiono: 

- Szkolenie.: "Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i Infrastruktury Badawcze w Programie 

Horyzont 2020" 

- „Jak wykorzystać media społecznościowe do promocji swoich badań i nawiązywania współpracy”, 

-  Formularze wniosków dla konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9 są już dostępne ! 

- Wyniki badań opinii ekspertów wewnętrznych NCN w 2014 r. 

 

 

 

byczymy przyjemnej lektury  
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Prezentacje ze szkolenia pt. "Granty Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych i Infrastruktury Badawcze w Programie Horyzont 2020" 

Poniżej zamieszczona została  prezentacja ze szkolenia pt. Granty Europejskiej Rady ds. BadaM 
Naukowych i Infrastruktury Badawcze w Programie Horyzont 2020.  

Prezentacje:  

Granty European Research Council 

Infrastruktury badawcze w Horyzoncie 2020 

Przygotowanie wniosku, czyli jak z diamentu zrobić brylant  

wiCcej 

 

Wytyczne POWER 2014 -2020  

Przedstawiamy wytyczne obowiązujące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój.  

Wytyczne:  

- w_zakresie_informacji_i_promocji.pdf  

- w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2Ńń4-2020 z dnia 31 marca 2015 r. 

- w zakresie kwalifikowalnoWci wydatków w ramach EFS, EFRR oraz FS na lata 2Ńń4 - 2020 z 10 

kwietnia 2015 r.  

- wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na 
lata 2014-2020 

- w zakresie monitorowania postCpu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2Ńń4-

2020 

- w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 - 2020 z dnia 31 marca 2015 r. 

wiCcej 

 

 

 

 

http://www.rpkgdansk.pl/images/pdf/Szkolenia/15_05_2015/2015-05-15_Gda%C5%84sk_ERC-podstawa.pdf
http://www.rpkgdansk.pl/images/pdf/Szkolenia/15_05_2015/15-05-2015-Gda%C5%84sk_INFRA.pdf
http://www.rpkgdansk.pl/images/pdf/Szkolenia/15_05_2015/2015-05-15_Gda%C5%84sk_ERC-B.pdf
http://www.rpkgdansk.pl/aktualnosci/685-prezentacjegrantyerc
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/pl/defaultaktualnosci/1403/3352/1/wytyczne_w_zakresie_informacji_i_promocji.pdf
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/wiedza_edukacja_rozwoj/wytyczne_w_zakresie_trybow_wyboru_projektow_2014_2020.pdf
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/wiedza_edukacja_rozwoj/wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_effr_efs_fs_2014_20.pdf
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/wiedza_edukacja_rozwoj/wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_effr_efs_fs_2014_20.pdf
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/wiedza_edukacja_rozwoj/wytyczne_gromadzenie_danych_obow._2015-03-03.pdf
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/wiedza_edukacja_rozwoj/wytyczne_gromadzenie_danych_obow._2015-03-03.pdf
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/dokumenty/
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/dokumenty/
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/wiedza_edukacja_rozwoj/wytyczne_realizacja_zasady_partnerstwa_2015_03.pdf
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,3352,wytyczne-w-zakresie-informacji-i-promocji-programow-operacyjnych-polityki-spojnosci-na-lata-2014-2020-.html
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Premia na Horyzoncie – konsultacje 

Do 27 maja trwają konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie Wrodków na naukC 
przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą. 

Zmiana przepisów ma sprawić, że polscy naukowcy i zespoły badawcze uczestniczące w projektach 
programu HORYZONT 2Ń2Ń bCdą liczniej uczestniczyć w europejskich programach badawczych. 
Vrodki finansowe na wynagrodzenia mają być dzielone na podstawie tego, jaka jest rola polskiego  

uczestnika w projekcie (koordynator lub partner) i tego, jaka kwota Wrodków Unii Europejskiej 
przypada na polskiego uczestnika konsorcjum projektowego. 

HORYZONT 2Ń2Ń to najwiCkszy w historii Unii Europejskiej program finansowania badaM 
naukowych. Jego budżet w latach 2014-2Ń2Ń wynosi prawie 8Ń mld euro. Do tej pory można było 
jednak z tych funduszy finansować wynagrodzenia naukowców w ograniczonym zakresie. 

Szczegóły na stronie MNiSW 

 

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Kontrola projektów – jak 

uniknąć nieprawidłowości w projektach współfinansowanych ze 
środków UE” 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne poWwiCcone zagadnieniom związanym z kontrolą projektów 
współfinansowanych ze Wrodków UE.  
W programie spotkania m.in. omówienie: 

- zasad przygotowania kontroli projektów finansowanych ze Wrodków UE, 

- najczCWciej popełnianych błCdów przy realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych ze 
Wrodków UE, 

- konsekwencji wystąpienia nieprawidłowoWci przy realizacji i rozliczaniu projektów 
finansowanych ze Wrodków UE. 

Miejsce i termin spotkania: 
Spotkanie odbCdzie siC w czwartek 28 maja 2015 r. w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 2ń/27 w GdaMsku, w godz. ńŃŚŃŃ – 

13:30. 

Zgłoszenia: 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na 
adres: punktinformacyjny@pomorskie.eu do dnia 26 maja 2Ńń5 roku lub zgłoszenie siC 
telefonicznie na numer (58) 32 68 147. 

 

 

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/premia-z-horyzontu-2020-konsultacje-projektu-rozporzadzenia-w-sprawie-srodkow-na-nauke-przeznaczonych-na-finansowanie-wspolpracy-naukowej-z-zagranica.html
mailto:punktinformacyjny@pomorskie.eu
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Otrzymanie potwierdzenia przyjCcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listC 
uczestników spotkania informacyjnego. 

UWAGA! 
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA - LICZY SIB KOLEJNOVĆ ZGŁOSZEL! 
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO ZAMKNIBCIA NABORU W PRZYPADKU ZEBRANIA 
KOMPLETU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

Do pobrania: 

1. Formularz zgłoszeniowy 

2. Program 

 
Jeżeli Macie PaMstwo 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/documents/10184/462752/Formularz+zg%C5%82oszeniowy_kontrola+projekt%C3%B3w_28.05.2015_Gda%C5%84sk.doc/7531f401-75de-40be-9334-dcca5c6a4416
http://pomorskiewunii.pomorskie.eu/documents/10184/462752/Program_kontrola+projekt%C3%B3w_28.05.2015_Gda%C5%84sk.doc/9a845249-79bb-4108-8d2c-a6fe600ac213

