
  

Gdańsk, dnia 18 stycznia 2017 r. 

  Newsletter 
nr 02/2017   

  
Biura Zarządzania  
Projektami Rozwojowymi 

  

  

 

 

  

INFORMACJE OGÓLNE 

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 15 stycznia 2017 r. 
Według danych wygenerowanych z systemu informatycznego SL2014 do 15 
stycznia 2017 r. uruchomiono 2 394 nabory wniosków na kwotę 187,4 mld zł. 
Od uruchomienia programów do 15 stycznia 2017 r. złożono 40 765 wniosków 
o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 246,2 mld zł. Wartość 
dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 154,8 mld zł. 
Do 15 stycznia 2017 r. podpisano z beneficjentami 11 189 umów o 
dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE 74,1 mld zł. 
Więcej informacji 
  
Ankieta dot. trendów w akademickiej i badawczej mobilności w regionie 
Morza Bałtyckiego w ramach projektu realizowanego przez Uniwersytet 
Gdański  
Badanie jest elementem projektu Baltic Science Network dofinansowanego w 
Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Zachęcamy do 
wypełnienia. 
Więcej informacji 
  
  

KONKURSY 

Premia na Horyzoncie dla najlepszych polskich badaczy 
Terminy: nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym 
Kto: jednostki, które uczestniczą w projektach Horyzontu 2020 lub Euratom 
Budżet: 30 mln zł w 2017 r. 
O Premię na Horyzoncie będą mogły ubiegać się te jednostki, które podpisały 
już umowę na realizację projektu a także te, które zakończyły już jego 
realizację. Umowa będzie stanowiła jeden z załączników w dokumentacji 
konkursowej PnH. Z programu wyłączone są jednostki, które otrzymują 
finansowanie w programie Teaming of excellent research institutions and low 
performing RDI regions. 
Program nie tylko pomoże tym, którzy korzystają już z unijnego finansowania, 
ale zachęci również kolejne zespoły do ubiegania się o środki na badania. 
Problemem do tej pory była różnica w wynagradzaniu polskich naukowców w 
porównaniu z innymi krajami UE. System dodatków do wynagrodzeń w ramach 

  

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Postepy-w-realizacji-programow-2014-2020-stan-na-15-stycznia-2017-r
http://www.baltic-science.org/index.php/news-and-press-releases/bsn-press-releases/26-a-bsr-wide-survey-of-academic-and-researchers-mobility-trends


Premii na Horyzoncie pozwala na zmniejszenie tej różnicy ze środków 
państwowych. Wysokość finansowania będzie zależeć m.in. od wysokości 
unijnego grantu dla jednostki oraz jej roli w projekcie.  
Więcej informacji 
  
Otwarte konkursy w Horyzoncie 2020 
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Programów Badawczych UE opublikował wykaz 
otwartych konkurów w programie Horyzont 2020.  
Więcej informacji 
  
Nabór wniosków w ramach programu Erasmus+, w temacie „KA 3 – 
EACEA/41/2016 skupiający się na projektach w dziedzinie edukacji i 
szkoleń 
Złożone wnioski muszą dotyczyć jednego z pięciu priorytetów: 
- nabywanie podstawowych umiejętności przez dorosłych o niskich 
kwalifikacjach; 
- promowanie podejścia opartego na wydajności w dziedzinie kształcenia 
ustawicznego; 
- promowanie innowacyjnych technologii w zakresie świadczenia doradztwa 
zawodowego; 
- szkolenie kadry (edukacja szkolna, w tym wczesna edukacja i opieka nad 
dzieckiem) 
- osiąganie celów w ramach odnowionej strategii UE dla szkolnictwa 
wyższego. 
Cele projektów: 
- zapoczątkowanie długotrwałych zmian i innowacyjnych rozwiązań w 
odpowiedzi na wyzwania w   dziedzinie edukacji i szkoleń; 
- wspieranie współpracy międzynarodowej i wzajemne uczenie się; 
- ułatwienie procesu gromadzenia i analiz przykładów innowacyjnych regulacji i 
praktyk. 
Łączny budżet dostępny na współfinansowanie projektów w ramach 
niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 8 000 000 EUR. Wkład 
finansowy UE nie może przekroczyć 75% całkowitych kosztów 
kwalifikowalnych projektu. Maksymalna kwota dotacji na jeden projekt wynosi 
500 000 EUR. 
Ostateczny termin na składanie wniosków upływa 14 marca 2017 ., godz. 
12:00. 
Więcej informacji 
  
Konkurs w ramach ERA CoBioTech: Biotechnology for a sustainable 
bioeconomy 
Trwa nabór wniosków do 1. międzynarodowego konkursu “Biotechnology for a 
sustainable bioeconomy” organizowanego w ramach programu ERA 
CoBioTech. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących 
zagadnienia z zakresu biotechnologii.  
Wnioski można składać do 2 marca 2016 r. 
Więcej informacji 
  

https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/premia-na-horyzoncie-nabor-wnioskow.html
http://www.kpk.gov.pl/?p=34356
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperation-projects-2017-eacea412016_en
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/era-cobiotech-/aktualnosci/art,4736,otwarcie-naboru-wnioskow-w-1-konkursie-w-ramach-era-cobiotech-era-net-cofund-on-biotechnologies.html


  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Dzień Informacyjny dotyczący otwartego konkursu na projekty Marii 
Skłodowskiej-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) – 
07.02.2017 r., Warszawa  
Spotkanie organizowane jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 
Badawczych UE.  
Projekty RISE dotyczą międzynarodowej i międzysektorowej współpracy 
naukowej opartej o wymianę pracowników.  
Zagadnienia omówione na spotakniu: 
- Dlaczego MSCA RISE? Koncepcja, korzyści, zasady i działania. 
- Jak polskie instytucję korzystają z RISE? Statystyki i przykłady realizowanych 
projektów w Polsce. 
- Jak pisać, aby wygrać? Przygotowanie wniosku: wskazówki, kwestie etyczne, 
aspekty gender, open access. 
- Co chciałby przeczytać ewaluator KE? 
- Sukces i co dalej? Przygotowanie umowy konsorcjum i umowy grantowej. 
Dofinansowanie z MNISW 
Więcej informacji 
  
Dzień informacyjny Energia i Środowisko w programie Horyzont 2020 – 
31.01.2017 r., Warszawa 
Spotkanie organizowane jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 
Badawczych UE.  
Podczas spotkania przedstawicielka Komisji Europejskiej, Pani Margot Pinault 
przedstawi priorytety Komisji w dziedzinie energii. Eksperci KPK omówią 
priorytety tematykę otwartych i planowanych konkursów w obszarach energii i 
środowiska. Następnie ewaluator wniosków projektowych przekaże cenne 
wskazówki dla wnioskodawców. Dzień informacyjny zostanie zakończony 
prezentacjami polskich historii sukcesu w programie Horyzont 2020. 
Więcej informacji 
  
  
W związku ze zmianą struktury organizacyjnej, informujemy, że Biuro 
Zarządzania Projektami Rozwojowymi wspiera przygotowywanie projektów 
rozwojowych w ramach programów międzynarodowych, europejskich, 
funduszy strukturalnych oraz krajowych, pozostających w gestii Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju, Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
  
  
BIURO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI ROZWOJOWYMI 
Adres: ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk 
Rektorat II piętro, pok. R217-R220 
E-mail: projektyug@ug.edu.pl 
Tel.: +48 58 523 24 08, 523 31 23, 58 523 23 60, 58 523 31 24 

https://www.kpk.gov.pl/?event=wspolpraca-ze-stanami-japonia-rosja-i-europa-czyli-jak-projekty-marii-sklodowskiej-curie-rise-wspieraja-rozwoj-kadry-w-polskich-instytucjach
https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-energia-i-srodowisko-w-programie-horyzont-2020
mailto:projektyug@ug.edu.pl


  

*****Zamieszczane w NEWSLETTER-ze informacje pochodzą z oficjalnych serwisów internetowych Komisji 
Europejskiej, Krajowego Punktu Kontaktowego programów badawczych UE, KOWI, poszczególnych ministerstw, 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, NCBiR oraz innych. Ponadto rozpowszechniane są informacje 
pozyskiwane od instytucji współpracujących z Uniwersytetem Gdańskim. 

www.ug.edu.pl 

Ta wiadomość została wysłana do Ciebie z Biura Zarządzania Projektami Rozwojowymi Uniwersytetu Gdańskiego. 
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/biuro_zarzadzania_projektami 

Jeżeli nie chcesz otrzymywać w przyszłości Newsletterów, 
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