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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 
- Forum internetowe o Participant Portal 

- Spotkania informacyjneŚ „Vroda z Żunduszami dla instytucji kultury” 

- Zawieszenie ograniczeń w składaniu wniosków w konkursach OPUS, 

PRELUDIUM i SONATA 

 

 

W poprzednim Biuletynie nr 7/15 przedstawiono: 

- Prezentacje ze szkolenia pt. "Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i Infrastruktury Badawcze w 

Programie Horyzont 2020" 

- Wytyczne POWER 2014 -2020  

- Premia na Horyzoncie – konsultacje 

- Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Kontrola projektów – jak uniknąć nieprawidłowości w projektach 

współfinansowanych ze środków UE” 

 

 

 

 

byczymy przyjemnej lektury  
 

 

 

 

 

 



NEWSLETTER 

Biuletyn BZPU 8/15 

 

 

Forum internetowe o Participant Portal 

Komisja Europejska kolejny raz organizuje otwartą sesję z udziałem użytkowników Participant 

Portal, która będzie transmitowana na żywo 27 maja 2015 r w godzinach 14.00-17.00. Podobnie 

jak w poprzednich spotkaniach, udział w niej będą mogli wziąć wszyscy, którzy mają dostęp do 

Internetu. 

Główne tematy to poprawa rejestracji oraz usprawnienie wyszukiwania partnerów do konsorcjów 

projektowych w konkursach ogłaszanych w ramach Horyzontu 2020. 

Link do sesji, program oraz dostęp do forum internetowego zostaną udostępnione na kilka dni przed 

spotkaniem pod adresem: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/forums/research/participants/portal/viewforum.php?f=32 (hasło 

ogólneŚ „forum”). 

 

Spotkania informacyjne: „Środa z Funduszami dla instytucji kultury” 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Vroda 

z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne poWwięcone zagadnieniom związanym ze 

wsparciem instytucji kultury z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-

2020.  (data szkolenia 3 czerwca 2015 r.)  

W programie spotkania m.in. omówienie: 

 możliwoWci uzyskania dofinansowania z Programów na lata 2014-2020: 

-          Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, 

-          Programu Operacyjnego Infrastruktura i Vrodowisko, 

-          Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 

-          Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

-          Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk, 

 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/forums/research/participants/portal/viewforum.php?f=32
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-          Programów wspólnotowychŚ Kreatywna Europa, Europa dla obywateli, 

 źródeł informacji o Funduszach Europejskich. 

więcej  

 

Zawieszenie ograniczeń w składaniu wniosków w konkursach OPUS, 
PRELUDIUM i SONATA 

Informujemy, że w konkursach OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9 nie obowiązują 

ograniczenia nałożone paragrafem 38. poprzedniego regulaminu (Uchwała Rady NCN nr 71/2014) 

ani paragrafem 40. aktualnego regulaminu (Uchwała Rady NCN nr 26/2015). Oznacza to, że w 

konkursach OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9 (termin naboru do 16 czerwca 2015 r.) z 

wnioskami mogą występować osoby spełniające warunki konkursowe bez względu na nałożoną 

wczeWniej karencję, jak również w ramach konkursów mogą być składane wnioski, które nie zostały 

zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej w poprzedniej edycji tych konkursów. 

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://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/spotkania-informacyjne-sroda-z-funduszami-dla-instytucji-kultury-
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2014/uchwala71_2014-zal2.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2015/uchwala26_2015-zal1.pdf
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-05-19-zniesienie-ograniczen

